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Medlemskort och skjutprogram
Nu är det dags för alla som betalt medlemsavgiften för år 2019 att erhålla medlemskort och skjutprogram.
Här följer nu lite information om vad som
händer på Jägaregården både på kort och
lång sikt.

Hämtning av viltvårdsmateriel
Måndag 15 och onsdag 17 april kl 18001900 är det utlämning av beställd viltvårdsmateriel.
Viltvårdsmateriel som ej är avhämtad efter
dessa dagar säljs till de som har behov av
ytterligare materiel.

Målsättning för 2019
På föreningens årsmöte fastställdes följande förslag till målsättning för år 2019
En sammanfattning i stolpform:
* Planera och genomföra byggnation av
ett nytt förråd.
* Underhållsåtgärder på klubbhus och
skeetbana 1.
* Åtgärder så att skeetbana 2 blir funktionell.

Nytt förråd skall byggas

Ungdomssektionen startar
Måndag 15 april kl 1800 startar ungdomssektionen.
Välkomna är tjejer och killar i åldern 13 år
(skall ha börjat 7:e klass) t o m 18 år.
Ungdomssektionens verksamhet är bl a
inriktad mot jaktskytte både med hageloch kulvapen samt allmän kunskap om vilt
och jakt. Dessutom så gör man en del viltvårdsåtgärder på Jägaregården.
Vid eventuella frågor kontakta:
Helén Weckfors 070-364 03 42 eller
Bernt Westerström, tfn 076-8404505

Planeringen för ett nytt förråd på ca 100
kvadratmeter pågår för fullt. Byggnationen
planeras att starta vecka 19 och förhoppningsvis skall grund, väggar, tak och dörrar
var på plats till midsommar. Sedan skall
det invändigt byggas ett antal mindre förrådutrymmen.
Vi behöver hjälp med att spika panel ,måla
ytterväggar, isolera, skruva fast träskivor
på insidan m m.
Hör av er till någon i styrelsen om ni kan
tänka er att hjälpa till.
Nedan är skiss på det planerade förrådet.

Ta gärna med en kompis
Hjärtligt välkomna.

Sid 1
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Försäljning av ammunition och
duvor på Jägaregården

Det krävs utbildning för alla
banor

Den ammunition (inkl duvor) som säljs på
Jägaregården är avsedd för skjutträning på
Jägaregården, vilket innebär att försäljning
av hagelammunition endast sker tillsammans med duvor. Enda tillfälle som
hagelammunition (blyhagel) säljs utan
duvor är vid träningsskytte mot jaktstigsmål
(motsv) eller kontrollskjutning av vapnet
mot kritad tavla .
Vi har också en begränsning på maximalt
100 st kulskott/köptillfälle.

Det är absolut förbjudet att använda skjutbanor, kastare m.m. om du inte har utbildning och är 100 % säker på hur de fungerar.
Risken är stor att du skadar dig själv eller
någon medföljande person. Sedan kan
banans utrustning gå sönder. Detta kan
innebära stora lidanden för dig själv
och/eller stora kostnader för föreningen.
Utbildning för att kunna starta upp och
stänga ner de olika skjutbanorna genomförs
kontinuerligt.

Enbart hela ammunitionsaskar

Utbildning på inskjutning- rådjurs- och trapbanan

Av säkerhetsskäl säljs inte ammunition
styckevis utan enbart i hela ammunitionsaskar.

Vapenlicens ska medföras
Vapenlicens skall uppvisas i samband med
köp av ammunition på Jägaregården.
Ingen vapenlicens = ingen ammunition

Höjda inköpspriser på ammunition och lerduvor
Tyvärr är vi tvungna att höja priset både på
hagel- och kulammunition. Anledningen är
att vårt inköpspris har ökat markant i år.
Medlemspriset för hagel blir:
 60 kr för en serie (25 skott inkl lerduvor)
 För de som skjuter på sportingbanan
tillkommer 1 kr/rabbitduva,
 Skjutavgiften för besökande är 100
kr/tillfälle

Ej tillåtet med egen hagel ammunition
Föreningen hade under år 2016 relativt
mycket svinn på lerduvor.
Därför tvingades styrelsen att ta bort möjligheten att skjuta med egna hagelskott och
betala lerduvor via SWISH eller kontant
Vid all skjutning mot lerduvor skall
ammunition och lerduvor köpas under
träningskvällar.

Är du intresserad att lära dig att rigga
inskjutnings, rådjurs, och trapbanan före
och efter skjutning? Anmäld dig genom att
sända mail till föreningens mailadress:
infomaster@eksjonejdensjvf.se

Utbildning på älgbanan
Utbildningen tar ca 2 tim med en grupp på
6 personer. Denna utbildning är en förutsättning för att själv få ”rigga” älgbanan
före och efter skjutning.
Ni som anmält intresse kommer att få inbjudan i turordning till utbildningstillfället.
Anmäl intresse genom i första hand sända
ett mail till föreningens mailadress.
infomaster@eksjonejdensjvf.se

Måndagsklubben startar 29 april
Pensionärerna i föreningen har i drygt 40 år
tillbaka träffats varje måndag under skjutsäsongen. Under trivsamma förhållanden
skjuter deltagarna bl a på älg- och trapbanan och i halvtid blir det fika med jaktoch fiskehistorier. Utöver skjutning så har
olika teman tagits upp t ex pejl till hund,
GPS m m
Måndagsklubben börjar årets verksamhet
måndagen den 29 april kl 0900.
Svar på eventuella frågor ger sammanhållande för måndagsklubben, Per-Arne
Magnusson tfn 070-286 23 48
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Nyckel till skjutbanorna

Skjuttider under 2019

Under förutsättning att man har utbildning
på aktuell skjutbana så kan medlemmar i
EksjöNejdens JVF låna nyckel till banorna
på Abborravikens Värdshus.
Det finns 2 st nycklar som går till samtliga
banor. Genom att visa upp medlemskortet
och körkort (motsvarande) kan nyckeln
kvitteras ut. Nyckeln skall vara återlämnad
inom 4 timmar.
Förutsättning för att själv öppna och stänga
respektive skjutbana är att man har utbildning på banan så att man inte skadar sig.
Ammunition köper man enklast i samband
med de träningskvällar som står uppsatta i
skjutprogrammet.

Fredagar och lördagar från kl 1800 är enbart skjutning med 22 long tillåten.
.
Följande dagar är det restriktioner t o m
juni månad
19-21 april Endast 22 long
25 maj
Skjutförbud
30 maj
Endast 22 long
6 juni
Från kl 18 endast 22 long
21-22 juni Endast 22 long

Ingen kontant betalning
Sedan några år tillbaka så tar vi inte emot
kontanter vid betalning av ammunition,
skjutavgifter m m
Betalning sker med betalkort eller SWISH
Detta underlättar mycket för funktionärer
och inte minst vår kassör. Även säkerhetsmässigt är det bra att undvika hantering och
förvaring av kontanter på Jägaregården.
Ni som regelbundet tränar på Jägaregården
och nyttjar SWISH, lägg in föreningens
SWISH-nummer i telefonen.

Föreningens SWISH-nummer är:
123 272 13 14

Det finns bara ett sätt att få det dagsaktuella
läget gällande restriktioner på Jägaregården: Gå in på föreninges hemsida och sök
upp kalendern.
Det kommer även att anslås på anslagstavlor på Jägaregården i anslutning till aktuella
dagar.
Anledningen till ovanstående restriktioner
är tvådelad. Dels har styrelsen kommit
överens med en grannfamilj att minska
bullret som uppstår i första hand under
storhelger och semesterperioden. Den andra
anledningen är att vi hyrt ut klubblokalen
till bl a dop, bröllop och andra större högtidsdagar.

Sänd in din mail-adress
Om du har en mailadress så sänd in den till
föreningen på:
infomaster@eksjonejdensjvf.se
På detta vis kan styrelsen sända ut aktuell
information om banor, utbildningar, klubbtävlingar, skjutförbud, julbord, och mycket
mer.

Kontroll av medlemskap
Tyvärr så är det många som nyttjar föreningens skjutbanor utan att vara medlemmar. Styrelsen kommer att fortsätta med
kontroller under 2019.
Skytt som inte betalt medlemsavgift kommer att få betala en kontrollavgift på 500 kr.

Sidan 4

Utbildning på sportingbanan

Bokning för älgjaktlag

Sportingbanan är lite speciell att sköta
och för den som gör fel kan den vara
väldigt farlig. (En lerduva i huvudet på
ett par meters håll är tveksamt om man
överlever. Lerduvekastarens kastararm
slår lätt av en arm eller ett ben på en
person).
Styrelsen kräver att samtliga som använder (riggar upp eller ner) sportingbanan skall genomgå utbildning.
Utbildning ges av banansvarig Martin
Jarl.
Anmäl intresse genom i första hand
sända ett mail till föreningens mailadress:
infomaster@eksjonejdensjvf.se

Från den 30 april finns bokningslistan
uppsatt på Jägaregården för älgjaktlag
som önskar låna älg- och inskjutningsbanan under hösten för träning tillsammans. Den som inte är medlem i EksjöNejdens JVF betalar 100 kr/tillfälle
Önskar älgjaktlaget dessutom disponera
klubbstugan så skall bokning ske hos
Sven Rylander. Precis som vid övrig
uthyrning svarar jaktlaget för att lokalen
städas och bord avtorkas m.m..

Ni som anmäler intresse kommer att få
inbjudan till utbildning via mail.

Vid fel eller brister på skjutbanorna
Om ni upptäcker något fel eller att det
saknas målmateriel m.m. på någon av
skjutbanorna så ring till den ansvarige
för skjutbanan och framför era synpunkter. Ansvariga för respektive bana
finns i skjutprogrammet och vid respektive bana.
Det händer tyvärr ibland att en kastare
(motsvarande) ej fungerar tillfredställande. Lämna då inte banan utan att
ringa till banansvarige samt sätt en lapp
med ett meddelande, på vad som inte
fungerar.
Det är ju mycket trevligare för alla att
våra förnämliga banor sköts ordentligt
och alltid är funktionella.

Tjejskytte
Vill du testa på att skjuta sporting eller
är du en van skytt?
Välkommen till två onsdagsträffar med
skytte ihop med oss tjejer.
Vi samlas kl 18, onsdag den 17 och 24
april på Jägaregården.

Tjejtävling i sporting
Lörd den 27 april ska vi ha en deltävling
i sporting på Jägaregården.
Samling kl 9. Kostnad 100:- inkl fika.
Deltävling 2 blir i Nässjö jaktskyttecenter lörd den 18/5 kl 9.
Till tävlingarna är det anmälan till
helen@weckfors.se
Kom, ha kul och skjut med oss!
Helén, Kontaktperson för JAQT Eksjö

