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Svensk Direktreklam

Svenska kyrkan *
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
On 2 maj

To 3 maJ
stt 6 mal

kl 11.00-12.30 Sopplunch I Kyrkans Hus. 30i- A a arviilkomna.
kl 12.30 LUI{CHtiluSIK med (}d(etbo manskiir.
kl 14.00 Andalc pe Uret, Anna Hagman
kl 18.30 lilASSA, Anna Hagman, Ida Fahl.
kl 08.00 VECKO ASSA' Henrik Fors.nan, LarsOtof Johanson.
kl 11.00 PsaL[sANGsGUDsrtANsir, Henrik Forsman,

8rift-Marie Thdmros, lda Fahl, Enkelt kyrkkaffe.

Ostby Murgirden & Gflfrerlnge samflitlighetsliirening
kallar till ordinaie fdreningsstemma tisdagen den | 5:e maj Kl l9:00 i F innbackens Skola.

Stemman har atl ta sgllning till en motioo inkommen den 28/2 2012 lydande:

Son en pun*! pd dagonlningen d blstdnnan vill jag ta upp:

. Principer och beslutlor a endea\isifetfb ton@na pA sdnfallishetens na .

. Principer och beslu far frsailjning av sanf.ind nark tiq na,kagarc.

Styrelsens !,ttmnde 6ver motionen lyder:
. Styrelsen har behandlat motionen och Ereslir sctrnmatr att pe fbreningsstdmman

diskul€m och besluta princip€r fdr inlbmnde av arrendeavgifter fdr de bebyggda
lomter pi samfxllighetens ma* som idag inte beralar arende.

. Styrelsen har behandlat motion€n o€h fltresur slamman att pe f0reningsstamman
diskuten principen att egare av byggnader p, samallighelens mark, som idag inte
belalar arrendeavgift, ska eftjudas kopa marken kring byggnaden.

I olrigt drenden enligt stadgam;, gofika servems, vAl mott.
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BIflGO ons 2 maj
kl 15.OO Lingbogerden
Vi biuder Da kaffe'! Velkommen!

sitker extrapersonal till stid
AMEK behdvei exfapersonal som kan hoppa in

och iobba vid sjukdom och ledighet.
Vl 8er glrna att du har k6rko , filbtng till egen bll samt tidigate stedvanal

Kontakta Saurs Norgrcn 0733 - e'00 069

Vira leverant6rer ger oss hiigt betyg och
Din skog ar vardefull, lit oss hjiilpa dig!

Kontakta Stora Enso Skog nardu skallgallra eller slutawerka.
VirkGkdpar€
Anders lsaksson tel.01&46 77 917
Hamrange, Hille, Sandviken, Ovansjo

Mrk6k6pare
ota Asrdm let.01G46 77 919
Ockelbo, Jdrbo

SkogBbrubplaner/radgivning
Sven Henriksson tel 070-648 28 51
Slefan Guslavsson tel. 07G328 53 87storoEnso

Ock€lbo Orienteringsklubb
Ervw.ockelbookse

JOKerkampen. medeldistans. MAndag 30 april.
TC vid Cullhedsskolan Jdrbo. F6Eta stan k | | | .00. Cemensam avfdrd frAn
Perslunda-P kl 9T. TavlingsvArd: Micke,070-314 90 37.

Kuxatr{{fet, lbrkortad llngdistatrs. Tisdag I maj.
TC vid tj:imen Liss tansen, ca 7 km va$er om Ockelbo. Vagvisning fran
Ockelbo kyrka. Fatrsta start kl I t o. Tevliogsledare: Micke, 070-314 90 37.

Veterad(rrffen. letrgdislaos. Sdndag 6 maj.
TC iTrekanten vid vig 272 mellan Arsunda och Osterfiimebo, l6 km norr
om Osterfiimebo lg/rka. Fdrsta start I I m.



OCKETBO
KOMMUN

KommunfullmaKlgo kallas hAmed lillemnantr:ide i Pe6lundaskolans aula mSndagen
den 7 maj kl 18.30
a!9!!!9!l

1. Upprop
2. valrvlUstoEE
3. AllmdnhetoB frag$tlnd
4, Information - PwC - Loub€ Codemar, ca 30 min

- Rovisionens roll
. Over3iktlig prosenlauon av graEtnlngsrappo.ten: Insabo. for at bli sjeM6E6danda

5. Redovbnlng av nya lsdamdte/€GUttaro I tommuntulh5ltrgs
6. FylhadEval - Gdran Lindtvlst (KO)
7. Fyllnad3val - Annica Norling (S)
8. Fyllnadsval - Camllla F€nk33on (lS)
9. A6r€dovlsnlrg 20'l ! - Octslbo tommun
10. Fragan om ansvaE ihot Octolbo tommun samt r€vlslonsb€idttelso
ll. A.s.odovls.lng 2Oll - Forvaitads ltlltelser
12. ABr6dov|3nlno 2Otl - Cta93 Andorssons mlnn$fond
13, Cla63 And6Eson6 minnosfond - fo|tydllg3ndo a t66krittor fdr nomlnodng av

14. Kommunallsoino av hoDsjukvaKlon - stattovdxling
'| 5. Lanorumar 2012 och ramar f6r bolgon3lcagando Oct6lbogerdar AB
16. Arvodesrcglemente 201r "2014, kompro&ring och rsvldgnng
'l7. Awod$roglomento 2012-2014 - Ockolboserdar Aa
18. Torghandslrplabsr
19. Kommunllctlonspollcy f& Octolbo kommun
20. Skolsklutsreglom€nt€
21. Svar pa motion - Malf6r d6n tom|nun.la vorksamhoton och d€ss baslut
2:, Svar pl motion - 6Btt dagons pappoFbuntar mcd elektronEla handlingar
23. Rodovisnlns av obeivarad. motonsr
24, hterpellation- Kontaktpolitikor, Stig lrortnan (FP)
25, hte.pellalion- Kvinnoioo.sr, Stig Mdrlnan (FP)

- Rapporla ng av 6l ve.k3clllda b8lot onligt 4 kap I socia[jenst lagon och 6nli$ laq
om stdd och seNicetillvisa funkiiohs hindEde, kva.t. l1 2012

- Nya rittllnjor f6r fdrcninssbidGg - kompleltering och dnd.ins €nlist XF 5 t3/12
- Rovlsaonsrappon - GraGkoing av eBredovisning 2011

ALLMANHETEI{S FRAGESTUND
Sammantddst hl€ds m€d allmenhetens ftgBtund. Huvudregeln aratlrAgorna b6rvara
3kriftliga @h lAmnas da in till kornmunkontoEt senast t edagen den 4 maj,
Vid muntriga ffi9or galbrrOljand€:
- Svar erhalbs vid sammantrad€t, om sa Into Sriallet lamnas svaret skriftligt
- Svaret finrc tillgengligt f6r allmAnhet€n i kommunens irfomationskontor
-Fregoma skava6av allmen a^, ej individn€gor
- Flegestallarcn behitver ej vara n:iNa€nde.

Ockelbo 2012-0+27

Kon n u a f u I n c Ri ge s ord rA a n d e
Handlingartill dessa aendon Rnns tillgangliga pi kommunko.toret
huvudbiblioteket i Ockelbo samt flialema i Lingbo, Amot och Jadraas.
Sammantredet ar ofientligt Allm5nh€ten hebas velftommen
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NO Fiskevardsomradesfdr.
kallar till elsmdte

vid Vildmarksgalleriet Tis 8 maj kl 19"
M bjuder pe kaffe o macka.

vdlkonnen!

13/E \/AF|M6TE kl. 1 1 .3o pi panken
Vi b6ri8r med att 6t5d6 och giire finl inl6r somm€r€n

Kl. 10. LIF biuder pa ko|..,/.
eCyE LGIFFIA pg LingbopEr.k€n kl. 1 1.'15

Vill du bok6 bo.d hdr 6v dio till Anna AndeFson ockelboanna@hotmail.com

ffiffiil XHffiffifire

50 k. ,/ bord. Fikaforsaljning!
EEYS MIE BCIMMAFIFIFIANEIE

1.t/7 LTNGE CI(LIYFIAN anmalan from 1,/6
Vatkotn',.!

LINGBO
BYFORENING

VALBORGSMASSOAFTON
rr:ndagen 3ol4. tro.kan 2o,3o tl.d€r vr v:r-
br.san vld silve.b@ke. och aclutar med ett
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SKOLUTREDNINGEN 8/5
nsdagen 9/5, k,ock n r3.Oo pA ungbogErd€.,
hforme... Bvr&et ull$frmans ded arb.t3-
grupren f6r skorrrrgor eh Lhgbckoiln
Oraldr.rad od ffbelet med d€. aktuella
slorunednhqen, srutrrgtremr$varprenteras
p5 6yam6te I slutet av mal fitr gldkanmnde.

OVERSIKTSPLANEN 8/5
rt5d.96 3/5, kio<rai r-3.r0 pl !-^gbo9&den, tar ocrerro
rm 6v€r ffi pl Uisb.{ad6 6t .tt p'€s86 5ltt
nt sLo ritl d6lrd3da lor o.t€rh. kdmn dh dt s!€dellt

D€tt! 966 $m en l.d ' en bes!t596 d5r tmm!.-
ft€dho{nm. bjuds in tll srSGmdl.n dEr pbnf6Blaget
rom@r an 0r*nte6r dh d5r det 96 ddlllh.rd att
slb rrasor en hh.. tnpunhs.

Mlr du leta @ * kffi0nels hdsrda tw.o<reibo.*



*ehnoderaterna
Nya lnoderaterna i Ockelbo h.r ordet
Med en delvis ny styrelse kommervi att gdra en omstiart av fdreningen och fram6-
ver befinna oss allt mer ute i verkligheten med s6vel verksamhets/arbetsplatsbe-
sdk samt vara mer lattillgdngliga pa torget fdr an ta injust Era synpunkter
Kyrkoherdens pensloneaing:
Vitackar ky*oherde Stefan Nilsson fdr hans tid iOckelbo fdrsamling med en pen-
ninggava till foriildraldsa skolbarn i Butunda/Uganda. M dnskar honom ett fortsatt
bra liv som pensionar
Pl glngr
Har Ni synpunkter p, skolftagan samt kommunens dversiktsplan som t o m maj
manad er ute pa remiss, vand Erda med fdrtroende tillordfdranden Anders Nord-
|an0et
Vlrfirende!
Vi lilldnskar alla boende i Ockelbo kommun med omnejd en riktigt fin valborgs-
mdssohelg.
Styrelsen:
Vdr nya styrelse bester av:
Anders Nordlander. ordtOrande. telefon 073645 45 48
Margaretha Ostberg, kommunal gruppledare
Benny Tronsson, nuvarande oppositionsrdd fdr Herjedalens kommun
Elisabeth Nordlander
Bjdrn Ostberg
Patrik Kihlstrdm
RalDh Veltenaar

Ditt stod behovs nu!

SMS:a lM till72950
Individuell

Miinniskohjiilp
och bidra med 50 kr

Bistandsorganisationen lM arbetar med: utbildning. hdlsa
fdrsorjning ' socialt arbete. rattvis handel. humanitara insatser
opinionsbildning . p9 90 07 O5-3 . www.manniskohjalp.se

(ordinarie SM5-taxa)
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Litrd 5 MAI lO-15
Vi biuder pi fika.Vid reSn stiller vi in.

Yllkcmmcn
ata Ylrftndat

Atilnt ut0tGtxs( r0rulntt
Bysjitstrand

Tel 073S98 23 84

Nqrrsundets Sommarbevatt-
ningsfiirening

kalartil ersmiite
onsdag 9 maj kl l7.OO
pa fl @an tonst,ncet

LANTMATERIET I OCKELBO
Vi kommer att finnas pe plats i kommunens lokaler (ingeng fran biblioteket)

mendagen den 7 m4 2012 klockan g-12 .
Valkommen att bes6ka ossl Nagon tidsbesEllning behdvs inte.

Har Du fragor? Ring 0771-636363

TANTMATERIET
f 4 ' + ' l ' l

Vi Erbjuder:
. Fdnsterputs . Flyttstadning
. Handling . Triidgirdsarbete
. Samtliga hushAllsndra tjdnster
. Promenader, ledsagning

i';",8;#::trf;#;f

Jessica! O7G3803815



Vilkommen in till oss!
Magdole no oc h Britt-Inger

Duf;'fag

c
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Ock€lbo
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La

Bddar

Ldrdagen den 5 Maj Kl. 18.00
Konsert med lmmanuel Brass

Alla dr Vdlkomna

Vdgforen ing
Har ni problem med att utdebitera och fa in irsavgiften fiir er

vegfiirening?

Vi har laisningen!

. Anvend virt program GSC Vigfdrening.
. tet GSC Data skdta hela administrationen

(utdebiteringar; bokfiirin& betalningar).

Kontakta GSC Data ftir mer info!
GSC
DATA

GSC Data
026-456 50 00 info@gsc.se www.gsc.se



Information frdn Bygg & Miljd -
Hunden i samhaillet

0cKrB0
1*irii4lii;

Till dig som hundigare:
. Som hundegafe finns skyldgheter enlgl dJurskyddstagen och mrtjdbalken.

6eTanoE nundar vetoct' se ti att oldgenheter fdr manntsko|s halsa inte
uookommet

. Ldmna inte hunden ensam nagon l5ngre tid. Djn hund har ett stort behov av
sallskapl Alla hundar behdver rastas regelb!ndet.

. Om du ldmnar hunden ensam hemma, fraga grannen om den skaller nar du
ar borta.

. Visa hansynl Tdnk pa att det finns a ergiker och hundredda menniskor. Fdrsekra din hund om nagot skulb handa, veterinirvard ar dyrt. Du ar
ansvarig for alft drn hund orsakar

. Plocka alltid upp efter din hund pe ptatser ddr det kan st6ra andra. Tdnk pa att temperaturen i en bil kan stiga veldigt snabbt. Undvik ddrfOr att
lemna hunden ensam ien bi l  under varma dagar.

Enligt_Ockelbo kommuns lokala ordningsforeskrifier ska hundar hellas kopplade
Inom fdljande omr6den: Samtliga bamomsorgs- och skolomraden, motioilspar
samtde flesla badplatser. Trkarskaltunder tdptid h6 as kopplade inom heta kdm-
munen. dock inte Inom Inhagnade omraden

Skellande hundar
Om du har en eller flera hundar som skeller inomhus e er pa garden kan det
innebara storningarfdrdina grannareller narboende. Den som slors avskallande
hundar mer an tijlfalligt och tcker att skaltandet blir oacceDtabell stdrande ska i
forsta hand prata med hundegaren och fdrsoka komma Overens om en ldsnino.
Om problemen kvarster ska den som bor i lierbostadshus vanda sig till hyresva;_
den. Om det inte blir bdttre kan den som upplever storningen somtn olagenhet
vanda sig lill Bygg & l/iljd.

Stir din hund i hundgird?
Dd Ar det lagsta kravet som slelb att hunden ska rastas D6 annan glats minst en
gang per dag En hund kan vara ensam i ndgra limmat men d, kravs det att den
blir ordentlgt motionerad och stimulerad ner du kommer hem. Aqer du en |akt-
hund 5r del mycket viktigt att molionera dem Aret runt och inte bara strax i;nan
jaktsasongen.

Klagomel
Klagomelpe hundar ur djurskyddssynpunkl. detvrl lsdga om de fari l ta avAoarens
behandling. ska lamnas till Ldnsstyretsen pa btefonnumner 026-tZ tt iB lviaakula drenden utanfor kontorslid sker anmeb n ttll polisen, 1 1 4 14) Om h unda;na
orsakar olagenheter av betydelse for manniskors hdtsa l;imnas klaoomelet titl
Bygg & [4ilo 0297 - 555 00 byggochmilo@ocketbo.se. Se Ocketb;kommuns
hemsida fdr mer information.



TR6TT PA STUBBAR?
UTFOR STUBBFRASNING!

med litBn smidig maskin

Ring for koslnadsfdrslag
IAGNUS

Tel 073-756 34 23
Sparannonsen.

Hiirtebovegarnas
Samfelli ghetsfiirenang

Medlemmar kallas hdrmed till ordinarie
arsmdte, Fredag t8 maj kl18.00

a Bystugan, l$aid€bo.
Arcnden enligl stadgana. Dagordning, debile-
ringsldngd och 6vriga aNmdteshandlingar finns

fllgeng[ga hos kassdr Arnica Mensson,
Skapan 14, t ortebo, fr.o.m 11 maj.

Vdlkonnal9lv(elsen

6f)^ OcketOo Centerkrets bjuder in tillWorkshop i Mobygarden l6rdag
f>74-l rZ5 kl 9.15. italln Eriksson, VD pl Wii Tr{dgerdar dppnar work-
(/\f shopen meO inspkation och information Linda ZetteFtr6m, con-

!l-, toryartiet Rlks leder workshopen under dagen. Vr bjuder pa lunch
;fri;;Fii och kaffe. Anmslan gdrs ti Marit Rempling, 070-7833531
eller maritrempling@live.se, innan 8/5.
Var med och fonna Centerpartlei i Ockolbo, blde vilka fJagoJ vi ska d.iva
och vem aom aka rcpreaentera Centerparliot i nlSta val,
Medfemmar och inhesserade er vermt valkomna 

stwetsen i ockorbo conted<rets

0ckelbo Kult
mod

Gotan, Ockelbo
3/5-zorz kl 18.oo

Fiirkiip av biljetter
pa

Ockelbo Folkbibliotek

0297- 555 40
MAn-Fre 12-18

o
E

MUSIK
6IV!EBORG
x-*"+*.

R6or och tackl a hjiilp n dka-
flet p,ncotun. Anrl



PROocKELBo qi
F iskverdsg.uppen

Promenader alla TISDAGAR k19.00.
Samling vid Simhallon. Srad I irAJ.
Vajlkommen tll gemenskap och ett friskare liv

ALLA HJ ARTLI GT VALK1MNA!

PRO LTNGBo
lnbjuder sina medlemmar ti[ fiirtnring
o.h underhillnins kl 13.0{ den l2rl5 i

Lingbogirden,
Uind.rnde anm. till Rut 500 66 scnasl6/5.

VAlko'ntnen!

Dina Fiirsiikringar
Gestrikebygden

0297 402 73

www.dina.se/gestrike

Stottil: Mag i,Bg t2,0290-102 2i. Jalbo: 0290-700 19 . Ak.lbo: S. ̂ rata, 60, 0297'405 08
Vdra dppettder ilr mdndag-Jredag klochan 9.3$12.30

il" |, ripd ti,L.,rhRt 't tti^Lrnn.l\. I.hluqtut J\al nt4t. i:!4ton'l
Utr trltrl olrcDnn\at riiri rqnsrrhrrD pri l\'ttutrtiigar

uamtt tdlko,,ukt iittskr SaM t, ltiM

Jrirbo - )chelbo - Ouansji)
Begrnrningslry,

Var med och utforma
Ockelbos framtid!
Ockelbo kommun har tagit fram ett fdrslag till en ny dversrktsplan for kommunen
Under tiden 2 april-'1 juni 2012 pagarsamred da medborgarna har mojlighet att
lamna sina synpunkter pA fdrslaget.
Syftet med dversiktsplanen er att redovisa hur kommunen anser att mark- och
vattenomdden ska anvendas och hur den bebyggda miljon ska anvendas, ut-
vecklas och bevaras.

Som ett led i beslutsprocessen bjuds kommunmedborgarna in till samradsmdten
der planf6fslaget kommer att presenteras och det ges m0jligheter stella ftegoroch
lamna synpunkter.
I\rdten kommer att hellas:
Den 7 maj iAnot (Amotsgarden) kl 18.30
Den 8 maj i Lingbo (Lingbogarden) kl 18.30
Den 14 maj iJedrais (Folkets hus) kl 18.30
Den 15 maj iOckelbo (l\Iusikrummet, Uret) kl 1B.30
Kommunen bjuder pa kaffe samt nagot tilltugg.
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Onsdag 2/5 Kl. 19.00 Kdren dvar
Fredag 4/5 Kl. 10.00 - 12.00 Caf6 LP- kontakten
Ldrdag 5/5 Kl. 18.00 Konse.tmed lmmanuel Brasg
Sdndag 6/5 Kl. 11.00 Nattvardsgudsqanst

Gunnar Larsson, Kurt Hansson, kvartettsang

HAGEI.STIG
Bobygdens WO inbjuder till hogelstig liirdog den 5/5.
Ungdomor under 20 6r erbjuds o11 skjuta grotis.
(Sklulningen fdr ungdoh skoll ske under uppsikt om sd krdvs)

Plgts! Sendbergsviiger, se skyltninqi byn Vallsbo laings Anoisviigen,
vdo 546 mellon Ockelbo och Amot

Ahhiilonr 09.00-12.00
$f,Urygfliqt I omrddet kring slokteflet sendbergsvdgen.

vIL(o NAl

OCKETBOilIOMMU}I
0ClfiLB0 lllt0Rl'lmAn
Europadagen 9 maj
Vad dr Europadagen?
Om du nagonsin har rAkat pA Europadagen ien kalenders6 &anske du har undmt
dver d6n 9 majs egenlliga betydelse.
Den 9 maj 1950 var del dalum d6 Europeiska unionen fdddes, vid en tidpunh da hotet
om eil tredje vaddskrig oroade hela Europa. Denna deg sammankallades pressen ftir alt
delges en "kommunikb av h(rgsla vikf. Kommunikdn framfordes och kommenlemdes av
Frankdkes ulrikesminisler Roben Schuman.
ldag 3r ambilionen att skapa elt Europa som respeherar varie ingaende nationalilets
frihet och identitet. och som agerar i enlighel med mottol 'det som kan goras bette
gemensamt b6r gOras gemerEamt". Endast iforening kan vara folk garantera elt Eumpa
med kontroll atver sin framtid och over sitl infytande i vijrlden.

Ockelbo kommun i Eurooa
Efrer Svenges EU anslutning gick Ockelbo med iett samarbetsprojekt, 'Chaner of
European rural Communilies', f6rsmA bndsbygdskommuner inom unionen.
Del innebar att vi idag har en venort ivarje EU- land, vilketerunikt fdren svensk
kommun. Ockelbo ar den enda kommunen iSverige som ingar etl Eu-samarb€te med
samtliga ElJ-lander, i dag 27 slycken-
Vanonssamarbetel ska ge mojlighet for okad lorslaelse tor andra kulturer, skapa ndlverk
bede ftjr kommunal ve*samhel s6vSlsom lurism och ocksa dvrigt naringsliv.
Ne$a er vakomnar vi Kroalien till vanoGkedjan.
Lris mer p6 http://europeancharter-eu



lxo.nino"trynaa@
I Missionskwkans Second hand,070 73679 88 |

WIJ- VI RENOVERAR KOKET
llAndag 30 :rpdl och tisdag I maj har vi stengt.
\ri renovelar k<iket och pibiirjar. ommilningen
:rv Tr:idgirdcns Hus.

DAGENS BUFTfLUNCH 86 I(R
MATLADOR finn" lor llest:illning.
\n lmt  r : i l ko r r r r ra  t  r l l  oss  ig ,  u  r l c r r  I  n r l r j .
Jiok 0:l9t-;tJ 50 \rll.\ii!c bokninsi,r\srj se

TRA
GAR
AR

Liirdagen den 1215 kl 9,00-16.00
Plats: Ockelbo Pensionat & KursgArd.

Dagen kommer att innehalb foreldsnrng i kinesisk medicin sommarens
energfldde - Meditation - Intuitionsovningar
Prova pa Chi Ball  och .| /oga.

Lena Bentzer frdn G;ivle kommer att medverka hon dr Reiki healer
Kostnad 500 kr Bindande anmalan mrnst 10 stycken sista anmalningsdagen

den 7/5 f rn. Meddela om malavvrkelse/ altergi
Det inger ocksa f0rmiddagsfika, vegetadsk tunch, eftermiddagstika

Anmel dig tillAnitha Svedlund A7A12222547*il':9"Jil?":i:!H*?H;,',:"n** 
6!

email lbentzer@1otTa.l.com
b" -  ^ E *{  i t
AAVilff i

J  5 .  I  I n i t hos  Bd lons  ochHdrmon i
Besok min hemsida www.anitasbalansochharmoni se



Si6r.na

@C & sriperiAB
Hej Minns ni mig????

Kom iheg att bestalla ved itid.
Priserna ar samma som f6rra

sasongen.
Har even pellets i lager,

bade 6 & 8mm
Pelle 070-5217673

Har du presentkort hos oss,
hiir av dig snarastdock senast

15 maj ftir tidsbestzillning.

EWrtiluDf,tof
Telnr 0739d8836

RddqKorset

Skyttetriining pe Habbergsskiutbana
Ungdomar och jegarskotans elever
MSndagar, kl. l8-21 Endast f.edag 4 maj kl 18-21, 6vriga dagar mandagar

14,21,28 mai 4 och 11juni.
Ansvarig BjOm Hanninen och Ande6 Erik€son.

Tjejskytte
Onsdaga., kf.18-21 20 @h27 )uni. 8, 15 och 22 augusti.
Ansvarig Maria Erolin, JAQT

Snabbskyfie pa bjiim
Medlemmar i Jdgarefdrbundet har mojlighet att trana pe snabbskytte pl bjdrn
under tre mandagar kl. 18-21.

Ansvarig Mats Eriksson.6' 
13 och 20 augusti

Vdlkomnd aat skytTetdna int& hbstans Jak{ Trenings.lagar och tider flnns
6ven pe hemslatan.

Fiir ungdomar!
Kretskampen 2012 ar en kunskaps- och skyttetraning som dr ti fdr ungdomar i
dldem 13-20 er, den ger i Sandviken den 26 maj . Laget som anmdb fer besta av
3-5 deltagare, flera lag frAn samma krets tar st:t a upp. Segrande taget ilenet gar
vidare till So-final, tavlingen har fina p ser Anmdtan till ungdomsansvarig Bjdrn
Hanninen tel070-225 27 30. E-pdst bjom.hanninen@live.se

Ve I ko tn na al I a skytte i ntre ss e ra de u ngd o m a

Kretsmisterskap i viltspirr 2O{2
Krebmeste6kap sdndagen 27 mal kl 09.00 vid Ekbovdgen HAbberg Fdr att
delta ska du vara medlem i Jagarefdrbundet samt delta med en
hund av jaktras. Anmalan tillMats Eriksson 070-359 41 19 e er
Anders Eriksson 070-539 04 65, senast 20 maj.
Startavgiften er250:-. Vi bjuder pa tika, vakommenl

i Jegatef bundet Ockelbo JVK


