
Ord från ordförande augusti 2013 

 

 

 

Skyttesäsongen lider mot sitt slut och jaktsäsongen har inletts med bockjakt. Efter en sån här 

kanonsommar som vi haft i år blir det härligt med hög och klar höstluft. Färgerna och lukten av höst 

och jakt gör att det pirrar i kroppen. Det pirrande håller i sig hela livet medan annat pirrande i 

kroppen avtar med åren.  

 
Jag sammanfattar en del om vad som hänt hos oss under året. 

 

Jägarexamen har haft många provtagare och när vi räknar antalet efter säsongen så blir det en 

ökning från förra året. Från i år har förutom Studiefrämjandet också Vuxenskolan valt att ta sina prov 

hos oss. Det blir en del som kuggar sig och både ledare och provtagare upplever att det saknas ett 

överlämnande till oss i slutskedet av studiecirkeln. Vi får fundera vidare på hur det överlämnandet 

ska gå till.  

 

Det var stor uppslutning på städdagen, det fanns inte en kratta ledig. 80 m kuren blev målad och ett 

nytt räcke plus lagning på fasantornet.  Det återstår en del reparationer på övriga anläggningen och 
det mesta är i behov av målning. 

 

Vi har haft besök av  Kajsa Östlund från Gästriklands Idrottsförbund. Hon var nyfiken på oss och vill 

återkomma med ideèr om samarbete.  

Vi har även haft besök av  Kajsa Ravin chef och Lasse Sandberg avd. chef på Kultur och Fritid. Då fick 

vi möjlighet att presentera vår förening och de fick prova på lerduveskytte, skyttet gick väl sisådär 

men de var väldigt nöjda med besöket och imponerade av vår välskötta förening och anläggning.  

 

En elektronisk målmarkering till 50m är beställd och ska vara igång när nästa säsong startar. Den är 

av samma typ som vi har på 80m.  
Som ni ser har hemsidan har fått en ny design, nu går det att utveckla och göra mer på hemsidan är 

innan enligt våra datanördar Robin och Mattias 

 

Kamprad valde till slut att inte bygga någon ny möbelaffär i Valbo Köpstad. Det känns lite som platt 

fall för oss tycker jag. Vi har verkligen varit taggade och sett förbättringar som vi kunnat göra i 

samband med ändringen av hagelbanorna, men det kanske var bäst det som skedde ändå, att vi 

slipper ett Ikea plåtskjul som granne. Ideérna om förbättringar och förändringar finns kvar och det är 

bara att ta nya tag med de nya förutsättningarna vi har idag. Vi har fortfarande en dialog med Bergvik 

Skog att lösa frågan med skyddsområdet till banorna. Bergvik är välvilligt inställd till att vi antingen 

får ett servitut eller köper in marken. 
 

Polisen har varit och besiktat banorna allt var i sin ordning så det fanns det ingen orsak att inte 

förlänga tillståndet 3 år till nästa besiktning. 

 

Erik Lundberg har lämnat Trapskyttet och planerar att gå över till Skeet. Han har haft svårt att 

motivera sig på Trap och känner att han vill ta ytterligare ett steg i att utveckla sitt skytte. Kraven och 

motståndet ökar och det finns tillgång till fler tävlingar i Uppsala- Stockholmsområdet. Vi önskar Erik 

lycka till på Skeetbanorna. 

Mattias Bergman har tagit ett viloår från sitt kulskytte, familj och jobb tar för mycket tid men han 

hoppas komma igång och träna under hösten.  
 

Hans Lundberg 

 


