Samjakt Hemsjö med angränsande byar på Vildsvin 2018-12-08

Hundar skall släppas 08.45 och då skall samtliga skyttar vara på plats utan radiotrafik.
Avlutning klockan 13.30 och samling 14.00 vid Karlsagården i Hemsjö för gemensam
grillning. Varje jägare/Jaktlag medtar korv eller annat för grillning.

Jakt PM 2018-12-08 Samjakt
Enbart års gris, brungris och galt får skjutas på jakten 2018-12-08
(Försäkra dig om att det är rätt djur annars avstå skottet.)
Eventuell älg-avskjutning meddelas av jaktledare på respektive område om tilldelning
finns kvar.
1/ Jaktdeltagarna ska vara ansvars-Olycksfallsförsäkrade, medha giltigt jaktkort, vapenlicens samt
signalfärgad klädsel.
2/ Jaktledaren startar samt avslutar jakten. Skott innan jaktstart eller efter jaktens slut är förbjudet.
3/ Jaktdeltagare ska använda Jaktradio med frekvens 155 MHz kanal:_3 Undvik onödig radiotrafik.
4/ Förflyttning till och från tilldelat pass/såt sker efter anvisad väg. Informera inte jaktledningen när
du kommit till ditt pass 08.45. Ingen lämnar sitt pass utan jaktledarens samtycke.
5/ Laddning av vapen samt Patron ur sker ALLTID på Passet. Övrig tid alltid brutet/öppet vapen.
6/ Informera dig så att du vet var dina passgrannar befinner sig. Tänk på förbjudna skjutriktningar,
skjutavståndet, kulfånget och din egen skjutförmåga. Alla avlossade skott sker på skyttens ansvar.
7/ Skott mot vilt när hundar eller hundförare finns i närheten är förbjudet.
8/ Vid ev. eftersök kontakta jaktledaren i ditt jakt-område, memorera skottplatsen, skottecken,
flyktlöpan, antal djur.
9/ Tänk på hygienen vid urtagning av viltet.
10/ Att beträda Jakttorn-Stege sker på egen risk. Vid bristande funktion kontakta jaktledningen i ditt
Jaktområde.
Ett skott som aldrig avlossats behöver aldrig ångras. Äventyra aldrig jaktkamraters eller andras
säkerhet.
Vid olycka kontakta omedelbart jaktledaren samt ring larmnummer 112.

Jaktledningen önskar dig en säker och god jakt.
Jag som jägare/deltagare har tagit del och godkänner informationen ovan.
Datum: 2018-12-08

Namnunderskrift

Dokument 2018-12-08

Kontaktuppgifter Jaktledningen.
Huvudansvarig jaktledare för samjakten Lars-Peter Runeson Tel 070-713 70 06
Samordning Hundekipage och biträdande Jaktledare Michael Björkman Tel 073-333 36 97
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Samjakt Hemsjö med angränsande byar på Vildsvin 2018-12-08
Övriga Jaktområden och ansvariga Jaktledare:

2

Respektive Jaktlag meddelar samlingsplats till sina Jägare och ser att passen är besatta 08.45 och
övrig information kommer via gemensam radiokanal enligt Jakt PM. Michael Björkman samordnar
Hund-id.

Välkommen till Samjakt och en spännande dag i skogen!
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