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Aktiviteter under sommaren 
Som säkert flertalet redan vet har vi genom länsföreningens försorg under sommaren ordnat Ung-

domsläger, Jakthundens dag, Länsfinal i kretskampen samt varit representerade på Matens dag. 

Det är glädjande att länsföreningen lyckats att arrangera/medverka i dessa aktiviteter under relativt 

kort tid och alla ideella krafter, som gjort detta möjligt, skall ha ETT STORT TACK.  

Vi hoppas att ungdomslägret blir en årligen återkommande aktivitet som ordnas tillsammans med 

Nätverket unga jägare. Det är ju genom engagemang bland våra ungdomar, som vi tryggar Jägarför-

bundets framtid. De signaler som nått mig talar om ett mycket lyckat läger som lovar gott inför fort-

sättningen. 

Jakthundens dag kanske inte är en årligen återkommande aktivitet (ja varför inte?), men årets upplaga 

var ett relativt välbesökt arrangemang på Väla. Med trevliga uppvisningar blandat med föreläsningar 

och andra begivenheter på Väla. 

Länsfinalen i Kretskampen ordnade ungdomsgruppen i Länsföreningen på Bredareds sportskyttebana 

och segrande lag kom från Länghem. God teoretisk kunskap tillsammans med gott skytte bäddade för 

segern. Det blir alltså laget från Länghem som representerar Länsföreningens i SO-finalen. Lycka till! 

Vid Matens dag på Hoffsnäs representerade Råddekommittéen länsföreningen med förstärkning av 

vår arbetsgrupp för ”viltmat”.  Framgången stavas tydligen vildsvinstacos, vilket serverades i vår 

monter.  

 

Styrelsemöten 
Vi har haft ett styrelsemöte på Väla den 26 augusti. Redan där började vi att planera inför 2014 och 

vad som skall stå på agendan under detta år. Viktigt är att tidigt hitta de aktiviteter som vi bör satsa på 

för att dessa skall vara realiserbara under planeringsåret. 

Utöver detta hade vi traditionella styrelsemötespunkter där egentligen allt flyter som planerat. Ty-

värr inga överraskningar i positiv riktning, men ej heller några negativa. 

 

Utdelning från Stiftelsen 
Årets utdelning från stiftelsen Väla Jaktvårdsgård går till följande fyra organisationer: 

Herrljunga Jaktvårdsförening får bidrag till modernisering av sin Älg- och Trappbana  på Remmene 

skjutfält.  

Ods Jaktklubb får bidrag för att starta upp sin skjutbana igen som lades ned 1997-98.  

Redvägs Jaktvårdskrets får bidrag för en jaktledarutbildning, som startar upp i höst.  

Jägareförbundet Södra Älvsborg Seniorer som består av f.d förtroendevalda i Länsföreningen får 

ett administrationsbidrag för sin verksamhet. Syftet med verksamheten är att stödja Jägareförbundet 

Södra Älvsborg och att bevara och stärka sammanhållning och gemenskap i länsföreningen. 

Totalt delades ut 40´000:- ur stiftelsens avkastning. 

 

Kommande aktiviteter 
I dagarna hålls utbildningsaktiviteter för kommande spillinventeringar som länsstyrelsen driver för 

att vi skall få ett bättre beslutsunderlag när vi tar fram våra skötselplaner. 

SO-möte i Skedhult den 27 september, där länsordförandena i söder skall träffa nya SO-chefen, 

Jihm Forsberg, som tillträder sin tjänst första oktober. 

Nästa styrelsemöte sker torsdagen den 3 oktober 2013 kl 18.
30

 på Väla. 

Ordförandekonferens på Öster Malma den 15 och 16 november där riktlinjer för 2014 läggs. Finns 

det något att skicka med från Södra Älvsborg, så är Ni välkomna med synpunkter till undertecknad. 

Höstens Kretskonferens på Väla planeras till 21 november 

 
 

Ev. frågor ang ovanstående besvaras av Bengt-Ove Ström 0705/16 26 69 


