
Verksamhetsberättelse 2019-20 

Styrelsen för Jägarförbundet Södra Hagunda jaktvårdskrets får 

härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2019-20 

Föregående årsmöte hölls i Balingsta församlingshem den 13 februari 

2019. 36 personer närvarade. Mötet avslutades dels med att en 

gästföreläsare, Dan Eriksson som prata om sin jaktolycka samt om 

säkerhet vid jakt. Fredrik Gravemo från Länsföreningen presenterade sig 

också och berättade lite om hans arbete som ungdomsansvarig. 

Medlemsantalet är 211 personer (Juni). 

Under året har styrelsen haft fyra ordinarie möten. 

Den 18,19 och 25 januari Anordnades det gemenskapsjakt på vildsvin som 

avslutades med pubafton i Edeby. Totalt över kretsen så sköts ca 25 st 

vildsvin dom två helgerna.  

Den 23 november anordnades en ungdomsjakt där harjakt stod på agendan. 

12 st närvarande på Uppsala näs. 

Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande: 

 
Johan Thunberg 

Vice ordförande:         Rickard Rosén 

Sekreterare: Lars Lindvall 

Kassör: Fredrik Bergqvist 

Ledamot                                      Helena Friis 

 

Kretsskjutningar 
KM i jaktskytte vanns av Kalle Gauffin. 

Börje Schelin vandringspris vanns av Mikael Eriksson. 

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 Classe 

Thunberg. 

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 onsdagar. 



 

Belöningsmedaljer 
Inga Belöningsmedaljer har delats ut.  

 

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

Kretsmästare i viltspår blev Inger Lilliehök tillsammans med labradoren 
Flexi. Totalt deltog 13 deltagare på km i viltspår. 

Harold Tvedten och labradoren Flexi gick Länsmästerskapet ihop där dom 
slutade på en nionde plats med 57 av 61 poäng.  

Dov 
Inga observationer av dovhjort har rapporterats in. 

   
Vildsvin 
Vildsvinsstammen fortsätter öka.  

Småvilt 
Generellt så har småviltet ökat. 

 

Rovdjur 
Endast en obs av lodjur har rapporterats under året som gått. 

 

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

 

Styrelsen 

 

Johan Thunberg.                                          Rickard Rosén. 

 

Lars Lindvall.                                                Fredrik Bergqvist. 

 

Helena Friis                                        

 

 


