
Aktivitetsprogram 2022 
Åseda Jaktvårdsförening 

 

Aktivitetsprogram 
Torsdag 31/3 Årsmöte kl 19.00 i jägargården. 
Lördag 16/4 Städdag på banan 09.00 
Måndag 02/5 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 04/5 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 07/5 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 09/5 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 11/5 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 14/5 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 16/5 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 18/5 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 21/5 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 23/5 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 25/5 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 28/5 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 30/5 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 01/6 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 04/6 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 06/6 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 08/6 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 11/6 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 13/6 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Onsdag 15/6 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 18/6 Trap & skeet klockan 9-12. 
Måndag 20/6 Jakstigsskytte klockan 18.00 
Lördag 25/6 Trap & skeet klockan 9-12 
Lördag 30/7 Trap & skeet klockan 9-12. 
Lördag 30/7  Älgbanan öppnar kl. 09.00 till 

12.00 och är därefter öppen 
varje lördag till och med den 
08/10. 

Onsdag 03/8 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 06/8 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 06/8 Björnpass 09.00-12.00. 
Onsdag 10/8 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 13/8 Trap & skeet klockan 9-12. 

Älgskytte 09.00-12.00. 
Onsdag 17/8 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 20/8 Trap & skeet klockan 9-12. 
 Älgskytte 13.00-16.00. 
Onsdag 24/8 Älgskytte klockan 17-19. 
Lördag 27/8 Trap & skeet klockan 9-12. 

Älgskytte 09.00-12.00. 
Söndag 28/8 KM-Älg, Trap och jaktstig.   

Kl. 09.00-18.00. 
Anmälan kl. 08.45 – 09.15. 

Lördag 03/9 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 10/9 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 17/9 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 20/9 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 24/09 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 01/10 Älgskytte 09.00-12.00. 
Lördag 08/10 Älgskytte 09.00-12.00. 

Årsmöte 31/3 19.00 
Mötet hålls i jägargården, med begränsad 
möjlighet att följa mötet via Teams, se länk och 
info på hemsida/facebook. Under kvällen kommer 
Birger Fransson ha ett föredrag om hundar och 
hundhantering. Föreningen bjuder på smörgås-
tårta. Gör din röst hörd och påverka föreningens 
framtid!!! 

Gåvor och bidrag 
Under året har föreningen fått ett antal gåvor. P.G 
Gustavsson skänkte en halvautomat och 5000 kr 
till föreningen innan sin bortgång. Henry 
Johansson testamenterade 10000 till föreningen, 
Tvinneseda vindpark skänkte 30000 och Jan och 
Erlands stiftelse har sponsrat en vy värmepump 
med 20000. 

Träningsskytte! 
Den som vill förbättra sitt skytte, både inför 
jägarexamen eller rent generellt kan höra av sig 
till Skjutinstruktör Påhl Andersson 070–6488560 
för att planera upp träningstider med duktiga 
instruktörer!. 

Jaktstigsbanan. 
Måndagen den 02 maj öppnas jaktstigen. Öppen 
måndagar från kl, 18.00, fram till midsommar. 
Ansvarig och information: Mats Lif. 070–
5439771. 

Lerduve- & inskjutningsbanan 
Vi fortsätter kombinera dessa två skytteformer. 
Meddela skjutledaren vad du vill skjuta. Vi 
permanentar att lägga skjutningarna på morgonen 
9-12. Under hösten samförlägger vi skyttet som 
vanligt med skjutningarna på älgbanan. Du som 
skytt, måste anmäla dig mellan Kl. 09.00 – 11.00. 

Älgbanan extra öppen. 
På våren finns möjlighet till skytte på älgbanan 
onsdagar; 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6 och 15/6! 
Till hösten har vi öppet på följande onsdagar; 
03/8, 10/8, 17/8 och 24/8. Banan är öppen kl. 
17.00 – 19.00. Nytt för i år är att lördagsskyttet 
på hösten är förlagt till förmiddagar 9-12, i 
stället för som tidigare eftermiddagar. 

OBS! Vid skytte mot älgen ska helmantlad 
ammunition användas. Hålspets och jaktkulor 
som används, debiteras skytten 250 kronor / skott. 

Björnpasset 
Vi planerar att genomföra björnpasset den 6/8 9-
12. Glöm inte att anmäla deltagande i denna 
aktivitet, anmälan till Oliwer på 070-8513397. 
Har Du önskemål om fler datum, kontakta Oliwer 
för att planera upp flera björnpass, passet en 
uppskattad aktivitet förra året! 

Klubbmästerskap, söndag 28/8 
Vi kör klubbmästerskap i älg, trap och jakstig den 
28/8. Priser delas ut i varje skyttegren, samt till 
bästa skytt i kombination. I år hoppas vi att ännu 
fler tar med sina vapen till en trevlig skyttedag! 

Hemsidan! 
Hemsidan asedajvf.se är föreningens officiella 
kanal för information till medlemmarna.  

Som ett bra komplement till hemsidan har vi vår 
facebooksida där man hittar aktuell information 
om skjutningar och vår verksamhet, titta gärna in 
och var aktiv även där! 
 www.facebook.com/groups/224562664266111 

Kalendern på hemsidan innehåller alla aktiviteter 
och bokningar på banan och inbegriper därmed 
även våren! 

På hemsidan finns listat vilka som är skjutledare 
vid banan. Tänk på att det måste finnas skjutledare 
närvarande vid allt skytte på anläggningen.  

Jägarexamen 
2021 lyckades vi utföra ca 635 prov inom 
jägarexamen, och därmed hålla ungefär samma 
intensitet som 2020. Dessa prov var fördelade på 
ca 25 olika provtillfällen och provledarna har gjort 

en enorm insats för föreningen som verkligen har 
återspeglat sig i kassan.  

Vi fortsätter hålla god tillgänglighet och enkla 
bokningar via hemsidan, även i år. 

Tipsa gärna bekanta som är intresserade av att 
avlägga examen att läsa mer på vår hemsida och 
boka sitt prov. 

Provledare eller skjutinstruktör? 
För att kunna fortsätta med samma volymer inom 
jägarexamen och utöka antalet träningstillfällen 
för jägarexamenselever krävs fler provledare och 
skjutinstruktörer. Är Du intresserad av någon av 
de rollerna, hör av dig till Påhl eller Thomas! 

Städdag!!! 
Den 16 april 09.00 hjälps alla som kan till att rusta 
och fixa till banan inför säsongen! Boka in 
datumet och gör skyttet både trivsammare och 
smidigare för dig och dina skyttekompisar! 

Grisbana 
Vi har nu beslutat placering av banan och gjort 
ritningar över byggnationen. Nästa steg är att söka 
tillstånd och påbörja grävarbeten. Tanken är sedan 
att kunna ta hjälp av Kungsmad för att bygga 
själva skjuthuset. Byggfasen kräver mycket arbete 
med att uppföra skjutbås, maskinhus och 
blinderingar, så all hjälp är välkommen. Hör av 
dig till Oliwer Lif 0708513397 och meddela att du 
vill hjälpa till att ge banan en ny aktivitet som 
lockar både ungdomar och jägare till ett nytt 
spännande skytte! 

Hyra av banan 
Älg och lerduvebanor kan hyras av företag, älglag 
och andra föreningar. Kontrollera tillgänglighet i 
kalendern på hemsidan men tänk på att bokning 
under veckodagar inte kan ske tidigare än 18.00. 
Ring Glenn på 0733–648485 eller maila 
glenn.blomgren@gmail.com. Går också bra att 
boka via formuläret på vår hemsida asedajvf.se. 
Boka i god tid, gärna minst en vecka i förväg. 
Observera att bokningar enbart går att göra under 
hösten, har Ni andra önskemål, kontakta Glenn för 
diskussion. 
Föreningen hyr även ut klubbstugan, i anslutning 
till skytte eller bara som en bra möteslokal. 

Skjutledare 
Skjutledare får separat mail med tider och 
information från Påhl.  

Är du intresserad att bidra till föreningens 
medlemmar med fler skyttetillfällen? Hör av dig 
till Påhl Andersson 070–6488560 och anmäl ditt 
intresse som skjutledare! 

Vapen hämtas hos Påhl Andersson. Vapen och 
ammunition ska hämtas av skjutledaren, fredagar 
18.15-18.30, eller annan tid efter överens-
kommelse. Redovisning görs via bankgiro eller 
SWISH till klubben. Medhjälpare utses av varje 
skjutledare. Varje skjutledare kontrollerar 
eventuella bokningar på hemsidans kalender, eller 
kontaktar Glenn för att stämma av veckans 
bokningar. 
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