
JAQT i Örebro län 
 

Vi är några tjejer som tror på idén att 

tillsammans genomföra olika aktiviteter för att 
dela och utveckla våra gemensamma intressen, 

som jägare, hundförare och vilt- och 
naturintresserade. 
 

Här i foldern hittar du några exempel på vad vi 

planerar under 2014/2015. Vi hoppas att du 
hittar något som passar dig och att många 

tjejer deltar! 
 

Mer information och aktuella datum och tider 
kan du hitta på Jägareförbundets hemsida 
jagareforbundet.se under ”Örebro län” >  

”Aktiviteter” > ”JAQT”. 
 

Om du har några frågor eller idéer, kontakta 

oss gärna! Och hör av dig med din e-postadress 
om du vill få information den vägen om 
kommande aktiviteter. 
 

Ewi Nilima 
Tel. 070-304 78 19 

E-post: ewa_britt@hotmail.com 
 

Maria Michelfelder 
Tel. 070-614 08 17 

E-post: maria@michelfelder.net 
 

Anki Bergqvist– JAQT-ansvarig 

Tel. 073-091 93 03 
E-post: anki.bergqvist@vagaborjaprata.se 
 

Andra JAQT-intresserade kan du också hitta på 
Facebook-sidan ”JAQT Örebro”. 

 

 

 

 

JAQT 

Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden 
 

För dig som är intresserad av djur, 

natur, jakt och friluftsliv 

 
JAQT - Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden, är 

Jägareförbundets kvinnliga nätverk och 
målsättningen med JAQT är att vi ska bli fler 

jägare i Sverige, att öka acceptansen för 
kvinnliga jägare, hjälpa nya kvinnliga jägare 

samt att kvinnor och män ska jaga tillsammans. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Uppdaterad 2014-11-26 



Syftet med nätverket JAQT är att: 
 knyta nya jaktliga kontakter, 

 umgås utifrån jakten och ha roligt 
tillsammans, 

 undvika prestige på skjutbanor och ute i 
skogen, 

 lära sig mer om jakt, djur, natur friluftsliv 

i form av möten, kurser, seminarier och 
jakt, 

 få information om nyheter inom bland 
annat jakt, natur, djur, 

 vara en grupp som bildar opinion och 

som kan stötta inom aktuella jaktliga 
områden. 

Alla är välkomna till JAQTs aktiviteter – 
oavsett om du är medlem i Jägareförbundet 

eller inte! 
 
 

 

 
 

 

6 oktober 

Fasanjakt, Ervalla 

Kostnad 1 000 kr/pers. + fällavgift 250 kr/fågel. 

Anmälan till Ewi Nilima 
 

7 december 

Vaktjakt (dov, rådjur, räv), Skogaholm 

Kontakta Ewi vid frågor 
 

31 januari 

Grytjakt, Hamra – med Tina Englund, 

grundaren av nätverket Nordic Women Hunting 

Anmälan till Maria Michelfelder 
 

28 februari 

Harjakt med stövare, Skogaholm  

Kontakta Maria vid frågor 

 

17 mars, kl. 18:30 

Planering för JAQT-dagen på Skogaholm 9 maj 
 

12, 15 och 19 april  

Rökningskurs, Hjortkvarn 

Kostnad 250:- Anmälan senast 30 mars till Mia 

Lejon, 070-3527576, mejon@live.se 
 

18 april 

Bäverjakt, Skogaholm 

Kontakta Ewi vid frågor 
 

19 april 

Hagelskyttets ABC, Munkhyttan 

Anmälan till Maria Michelfelder 
 

9 maj 

Aktivitetsdag på Skogaholm om JAQTs 

verksamhet för naturintresserade, politiker, 

media m.fl.  
 

 

Vill du öva kulskytte? 

Möjlighet till skytteträning finns i Nordankyrka 

Kontakta Karin Bergsten, 070-6049345, 

nordankyrka@spray.se 
 

 
 

 

För samtliga jakter på Skogaholm gäller:  
 

Medlemskap i Svenska Jägareförbundet krävs. 
 

Anmälan görs via ett formulär på Jägareförbundets 

hemsida: jagareforbundet.se/mitt/orebro-

lan/jagareforbundet-orebro-lan/skogaholm 
 

På hemsidan hittar du också mer information om 

deltagaravgift m.m. 

Planerade aktiviteter 2014/2015 

 

 


