SVVO Norra Såten

SVVO Södra Såten

SVVO SMS Supertext grupp ”Älgjakt 2017” öppnas efter hand i mitten av sept.
Under älgjakten är kommunikation öppen mellan alla i gruppen, dock ej vid start.
Installera Supertext app om du har mobil för det, men det funkar utan den också.
Under jakten rapporteras alla observationer älg/vildsvin/rovdjur/allmänhet till jaktledaren.
Samtliga jägare skall vid jakten medföra statliga jaktkortet, jakträttsbevis, vapenlicens eller undertecknad
kopia av vapenlicens samt bevis på gällande ansvarsförsäkring(Medlemskort i RJ eller SJF).
Markeringskläder som väst, hattband eller annan synlig utrustning skall bäras av alla.
Som jägare uppmanas du att alltid vara noga med säkerheten.
Vapnet skall alltid transporteras plundrat, mekanismen vara utdragen, så alla kan se att vapnet är oladdat.
Vapnet får ej laddas förrän du säkert vet att du är på rätt pass, och plundras innan du lämnar passet.
Orientera dig om var du har dina passgrannar och tänk på säkerhetsvinklarna till dessa, iaktta uppsatta
band. Skott mot bostadshus och vägar i anslutning till fastigheter är givetvis förbjudna skjutriktningar.
Älg som påskjutits och faller utom synhåll, rapporteras, får ej förföljas. Jaktförbud inträder. Märk dock
ut skottplatsen, giv akt på tecken för träff, flyktriktning, kön, horn, färg samt ev. övriga djurs
flyktriktning. Därefter skall så snabbt som möjligt anmälan ske till jaktledaren. Jägare som påskjutit älg
skall med försiktighet försöka koppla hund som kommer fram till skottplatsen. Tag ur skjutet djur
omedelbart, eller öppna buken försiktigt tills jaktledaren sett till att hjälp kommer.
Jakt på annat djurslag än älg, vildsvin eller skabbräv är ej tillåtet.
Återstår endast ett djur av någon sort är varje skott, ett tillfälligt avslut av jakten på oskadade
djur, jakten återupptas av jaktledaren när läget klarats ut.
Deltagare skall följa dessa bestämmelser, samt GÄSO PM och de beslut som fattas vid gemensam
jägarträff, samt följa de övriga order som jaktledaren kan komma att utfärda under jakten.
När jaktledaren avbryter jakten eller lämnar förbud mot jakt på älg av viss sort, som ex. hondjur meddelas
detta via radio och SMS, jägarna svarar med pass nr i radio.
Skjut endast när du tycker att det känns rätt, och säkert, det är ju bara du som kan stå för dina handlingar.

