
Verksamhetsberättelse 2018-19 

Styrelsen för Jägarförbundet Södra Hagunda jaktvårdskrets får 

härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2018-19 

Föregående årsmöte hölls i Balingsta församlingshem den 14 februari 

2018. 24 personer närvarade. Mötet avslutades dels med att en 

gästföreläsare från Länsstyrelsen vid namn Sebastian Olofsson föreläste 

om Rovdjuren i Uppland. Därefter så talade ordföranden för 

Jägarförbundet i Uppsala Län Torsten Nilsson om deras verksamhet. En 

tyst minut hölls för Bering Ahlsén. Medlemsantalet är 203 

personer(december). 

Under året har styrelsen haft tre ordinarie möten. 

Den 12 April anordnades en vildsvins-kväll på Söderby där Stefan Holm höll 

föreläsningen och mer en 60 personer var närvarande. 

Den 17 november anordnades en ungdomsjakt där harjakt stod på agendan. 

11 st närvarande. 

Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande: 

 
Johan Thunberg 

Vice ordförande:         David Unnerstedt 

Sekreterare: Lars Lindvall 

Kassör: Fredrik Bergqvist 

Ledamot                                      Rickard Rosén 

 

Kretsskjutningar 
KM i jaktskytte vanns av Magnus Wolrath. 

Börje Schelin vandringspris vanns av Johan Thunberg. 

Kretsmatcherna mellan Södra och Norra Hagunda i Uppsala Näs vanns av 

Södra Hagunda. 

KM på älgbanan för jaktlag vanns av Uppsala Näs jaktvårdsklubb. 

KM i skeet vanns av Christer Wolrath och KM i trapp vanns av Magnus 

Wolrath. 

KM juniorer saknade deltagare. 

Lerduvebana och älgbana har varit öppna onsdagar under maj och juni för 
övningsskjutning. Älgbanan har också under augusti och september vart 
öppen tisdagar. 



Belöningsmedaljer 

Belöningsmedaljer delades ut till Kalle Gauffin (silver), Magnus Wolrath 
(silver), Anders Wolrath (silver), Bo Granvik (brons) och Lars Lindvall 
(brons) 

Viltspår 
Viltspårsgruppen har på måndagar under april och maj genomfört 
eftersöksträning. 

Kretsmästare i viltspår blev Harold Tvedten tillsammans med labradoren 
Lukas. Han kom trea på LM i viltspår. 

Dov 
Inga observationer av dovhjort har rapporterats in. 

   
Vildsvin 
Vildsvinsstammen fortsätter öka. Flertalet viltolyckor med vildsvin har 
inträffat under året. 

Småvilt 
Generellt så har småviltet ökat. 

 

Rovdjur 
Lo och lodjursspår observeras frekvent. en familjegrupp har konstaterats 
och flertalet ensamma djur har man sett spår av. Varg har också påträffats 
inom kretsen. 

Styrelsen vill till sist tacka för det gångna året och önska alla medlemmar        
en god jakt och fortsatt framgång med viltvården. 

Styrelsen 

 

Johan Thunberg.                                          Lars Lindvall. 

 

David Unnerstedt.                                       Fredrik Bergqvist. 

 

Rickard Rosén. 

 

  


