OPPLÆRINGSJAKT RÅDYR ‐ 26. og 27. oktober 2013
Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening

PROGRAM OG PRAKTISK INFO
Fredag 25.10.
De som skal ha overnatting fra fredag innlosjeres i klubbhuset eller i lavvo på Fuglemyr fra kl. 18:00.
Ta med pølser e.l. til bålpannegrilling, evt. annen kveldsmat.

Lørdag 26.10.











Frokost
Oppmøte kl 06:00 på Fuglemyr skytebaneanlegg
Forventningsavklaring
Dokumenter (våpenkort, jaktkort, jegeravgift, elgprøven, ettersøksavtale)
Våpen (jaktvåpen, sikkerhet)
Jaktmetoder (kart, terreng, hund, vær og vind, ettersøk)
Rådyrets liv og biologi, oppførsel og adferd
Praktisk jakt – utpostering
….. eventuell behandling av felt vilt
Debrief med middag og sosialt samvær i lavvo og på Fuglemyr klubbhus

«Nye overnattere» fra lørdag til søndag rigger seg til i klubbhuset eller i lavvo.

Søndag 25.11.







Frokost
Oppstart 07:00
Praktisk jakt – utpostering
Eventuell behandling av felt vilt
Debrief på Fuglemyr med lunsj. Er forventninger innfridd ? Tilbakemeldinger.
Utlevering av diplom

Betaling
Deltakelse koster 250,‐ pr. person.
Innbetales til SHJFF sitt kontonr. 2240 60 55357 senest onsdag 23.10.

Bevertning
Bevertning: SHJFF står for middag på lørdag / frokost lørdag & søndag / mat til
nistesmøring lørdag og søndag / lunsj søndag. Dette er inkludert i prisen.
Øvrig mat og ønsket drikke må medbringes. Det finnes fullt utstyrt kjøkken med kjøleskap,
kok osv. i klubbhuset.

Overnatting
De som skal overnatte må ha med seg sovepose samt liggeunderlag og / eller madrass. Har
man feltseng kan dette selvsagt også tas med. Det finnes ikke senger i klubbhuset eller i
lavvoen. Det finnes imidlertid toaletter og dusjer i klubbhuset.

Wifi og telefon
Det vil bli rigget til internettilgang via ICE.net i klubbhuset. Deltakeren kan dermed koble seg
opp trådløst under helgen. Det er dårlig mobildekning i området og ellers i skogen, men det
finnes "punkter" med dekning av variabel styrke.

Viktig å ha med seg






Varme klær; skallplagg/regntøy/gode støvler/lue/hansker
Vi skal sitte stille lenge, så kle dere godt. Benytt lag på lag teknikken. Bruk ull rett på
kroppen og ta med tørre ullsokker og hansker/vanter/votter i sekken.
Ryggsekk/stolsekk/sitteunderlag/termos (med varm drikke)
Ta gjerne med kald drikke, det kan bli litt svetting. Sjokolade gir også rask
energi!
Kniv
Ingen jeger drar til skogs uten kniv !
Førstehjelp
Alltid smart og trygt å ha med seg enkelt førstehjelpsutstyr i sekken eller lomma
(plaster, bandasje...fyrstikker)
Evt. våpen
De under 18 år som skal bære våpen: Ta med skriftlig tillatelse fra foresatte.

De som har jaktradio tar med det.

Kontaktinfo
Pål Søbye tel. 922 81 492, pal.sobye@softlink.no
Odd Erling Andreassen tel. 405 56 106, oea@sismarine.com
Anders Olaussen tel. 402 11 942, sandola@online.no

Velkommen !

