
 

 

Ungdomsskyttedag på Älgbanan 

Med ett första embryo till ungdomsverksamhet så startar WSNJVK (Wermdö Skeppslag Nacka 

Jaktvårdskrets) upp en ungdomsverksamhet i dag 15 april 2016 med prova på skytte. Totalt var sju 

anmälda två fattas på bild blev lite sena men föll in allt eftersom. 

 

Från vänster bakre raden  Ali, Allice, Selamawit, Oskar, Adam. Främre raden lite älldre undommar 

Ronnie Lindgren, Fredrik Erdman, Jesper Wall och en liten tova Alice, Johanna&Linea inte med på 

bild. 

Ungdomsverksamheten har legat lite i träda men nu skall Fredrik Erdman i dag med hjälp av i dag 

Jesper Wall och göra ett första försök att få igång en verksamhet. Här behövs det hjälp av alla former 

det är tungt att driva detta ensam. Hjälp behövs både med själva arrangemangen men också att 

värva ungdomamr till verksamheten.  

Ungdomsverksamheten är en viktig del av nyrekryteringen till jakt och skytteverksamheterna samt 

att vi kan fånga upp de ungdommar som inte följer de store flödena till fotboll och innebandy. 

Redan nu så finns planerat för kommande aktiviteter som är 20 maj, 10 juni, 2 sept, 30 sept och 14 

okt. 

Kontaktperson Fredrik Erdman  

Idag skall de få pröva på luftgevär och 22´a, målen för luftgevär är råtta 10m och hare 20m samt tavla 

20m målen för 22á är skidskyttemål, kråka och något annat på ca 30m. 

Med lite förberedelser så var det hela igån kl 15.00 helt enligt plan bara det. Fint väder inte mycket 

att klaga på. 



  

Alice i full action med skjutkäpp 

 

Här har vi Lasse Österman i full färd med att visa Selamawit hur det skall gå till. 

 

 



Övervakande instruktörer med hökblick här slipper inte det minsta fel igenom Med lite tips & triks så 

går allt mycket bättre. 

  



Lite erfarenhetsutbyte mellan Ali och Alice samt Johanna som tagit jägarmässigt stöd. 

Sammanfattar dagen så får man säga att intresset var på topp och att de var riktigt duktiga att skjuta 

och att intresset höll i sig under de tre timmar som aktiviteten varade bara det. Så lycka till med 

verksamheten Fredrik. 

Text& Bild 

O. Sune Bodin 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


