
 

Medlemsbrev 8 april 2020  
Bästa jaktkamrat,  

aldrig någonsin har jag trott att något av mina brev till dig ska inledas som det 

här men sedan några veckor tillbaka lever vi i en helt ny värld, pandemin som 

rasar har förändrar allt för alla.  

Vi kan inte nog understryka att de riktlinjer som tagits fram av våra 

myndigheter gemensamt måste följas av alla, låt oss aldrig göra avsteg från 

säkerheten.  

Som ni förstått kommer våren sakna flera av de aktiviteter som normalt brukar 

arrangeras. Men lite finns det på agendan, händelser som vi i styrelsen för 

Jägareförbundet Stockholms Län gärna vill slå ett slag för.  

Nedan får du information om både inställda arrangemang i Länet samt vårens 

pågående och kommande verksamheter, allt uppdateras fortlöpande så att du 

kan följa aktiviteterna.  

Kanske kan det här ändå hjälpa oss få till lite vardags-normalitet i livet. 

 

Förändrade planer 
Årsstämman är flyttad till den 23 mars och 

kommer att ske som digitalt distansmöte. 

Kurser med teoridelar inomhus har flyttat fram sina 

startdatum till juni.  

LM eftersök har ställts in.  

Vi avvaktar samhällsläget och återkommer med 

nya datum. 

Aktuellt från Länsföreningen Stockholms län  

 

Vi kan göra mycket utomhus  
Vi genomför Spår, beteende och säkerhet i skog 

och mark för nya jägare, och andra kurser som är 

utomhus. Har du bokat kurs under våren? Se 

kalender om ev inställd. 

Kalender Stockholms län  



Träna din hund!  
Tisdag 7 april 19.00 startade den öppna 

hundträningen på Bogesund. Vi har lagt upp tips 

och råd om spårträning och apportering 

Läs mer på vår websida  

 

Träna ditt skytte!  
Aktivitet där säkerheten alltid är prioriterad. 

Kontakta din bana för aktuell information om 

aktuella öppettider och "Corona-regler"  

Skjutbanor i Stockholms län  

Tävla i SM Jaktskytte  
Länsföreningen har 6 platser till SM och länslaget 

är regerande mästare från 2019. Skyttar från 

Stockholm erbjuds 3 st kvaltävlingar för att ta en 

plats i länslaget 

Kval SM Jaktskytte  

 

Hur har jakten gått i år?  
Vi jägare i Stockholms län är bland de bästa i 

landet på att rapportera vad som skett i form av 

fällt vilt eller uteblivet byte från våra jaktmarker. 

Det här ger oss inte bara stenkoll på läget i 

skogen utan gör också att vi är världsledande. 

Rapportera i viltdata  

Vänliga hälsningar 

Jägareförbundet Stockholms län 

Styrelsen  

 


