
 

 

JAQT Södra Älvsborg inbjuder till 

Småviltsjakt NV om Ulricehamn för kvinnor och ungdomar 
Söndagen den 15 januari 2017 

 
Vi har fått inbjudan, från tre jaktlag utanför Hökerum, att komma och jaga småvilt med dem. 
Kvinnor och ungdomar (t.o.m 23år) samt ej färdiga jägare är välkomna! 
Vi träffas vid Islandas jaktstuga senast kl.07,30 för att förbereda och dra passen till jakten. 
(Mona finns på plats från kl.7.00) 
 
Antalet deltagare är nästan obegränsat + ev fadderjakt. 
Skrivna i S. Älvsborg har förtur till jakten! 
Pris för jakten: Medlem i Svenska Jägareförbundet 100 kr, ickemedlem 150 kr 
Någon form av mat kommer att ordnas i skogen under dagen (ingår i priset) 
 
OBS! Vid för mycket snö eller skare kommer jakten att ställas in. Om så är fallet kommer 
samtliga anmälda att kontaktas snarast, så håll koll! 
 
Eftersom många är intresserade är anmälan bindande!!! 
När du fått bekräftelse på att du kommit med så sätter du in deltagaravgiften på 
Handelsbanken konto 6663, 440 411 548 märkt med ditt namn senast den 12 januari. 
Lugna er lite med att betala in ifall vi måste ställa in arrangemanget p.g.a väder! 
 
Ta med:  
Kaffe o macka. 
VIKTIGT! Medlemsbevis i Jägarförbundet, jaktkort och vapenlicens.  

Ryggsäck med stol (mest markpass)  

Hagelbössa och ammo.  

Jaktradio 155:a  

Varma kläder, bra kängor eller gummistövlar, regnkläder   

Ett glatt humör  

Har du egen  passande hund (rådjursren) tag gärna med den – anmäl hund senast 10 januari   

  
Anmälan görs enbart via länken:   https://goo.gl/forms/UFHe0DrLhKKoKOgQ2 
 
Om du har några övriga funderingar kontakta Mona på  
landin-m@telia.com eller 070 46 17 116. 
 
 
 
Vägbeskrivning: 

 
http://kartor.eniro.se/m/iXBp9 

 

https://goo.gl/forms/UFHe0DrLhKKoKOgQ2
http://kartor.eniro.se/m/iXBp9


Från Göteborg. Rv40 mot Borås o Jönköping.  
Ca 2,5mil efter Borås övergår motorväg till riksväg ca 200m därefter sväng vänster mot 
Hökerum, kör ca 5km. 
Förbi Hökerums skola och nästa avfart vänster, mot Älmestad 
Kör sedan mot Nitta i kommande 4-vägskorsning kör rakt fram mot Fänneslunda (grusväg). 
Därefter ser du snart våra marschaller.  
 
Från Vårgårda: Tag väg 42 mot Fristad/Borås, sen väg 182 mot Annelund genom Asklanda 
och Ljung, i Annelund tag höger mot Ulricehamn. Kör ca 18,5 mil, sväng höger mot 
Hökerum,  
håll höger mot Nitta (totalt 7,5km fr Älmestadskorset). Håll höger mot Fänneslunda 
(grusväg). Därefter ser du snart våra marschaller.  
 
Från Falköping: Väg 46 mot Ulricehamn, i Timmele tag höger mot Annelund och strax 
därefter vänster mot Hökerum. Kör ca 1mil och tag höger mot Hökerum. I Hökerum tag 
höger och därefter vänster mot Nitta. I kommande 4-vägskorsning kör rakt fram mot 
Fänneslunda (grusväg). Därefter ser du snart våra marschaller.  
 
Från Jönköping: R40 mot Göteborg, förbi Ulricehamn. I Tolkabro tag höger mot Hökerum. I 
Hökerum tag höger och därefter vänster mot Nitta. I kommande 4-vägskorsning kör rakt 
fram mot Fänneslunda (grusväg). Därefter ser du snart våra marschaller. 
 
 
 
 
 

 


