INTROJAKT RÅDYR med drivende hund - Lørdag 1. desember 2018
Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening / Statskog

PROGRAM OG PRAKTISK INFO
Lørdag 1/12
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oppmøte senest kl 08:00 på Leirduebanen ved Røskestadvannet
Sjekk av dokumenter (våpenkort, jegeravgift, tillatelse fra foresatte hvis under 18 år)
Laginndeling, jaktområde, sikkerhet
Praktisk jakt med drivende hund – utpostering
Eventuell behandling av felt vilt
Dagen avsluttes senest før mørket faller på.

Mat
Dette er en heldagsopplevelse hvor vi skal ha mest mulig tid ute i terrenget på jakt. Vi legger
opp til samling med bål i skogen underveis, hvor det blir mulighet for å grille medbrakte
pølser, ostesmørbrød eller annet. Et par ekstra brødskiver eller frysetørret posemat og
termos med varmtvann er heller ikke dumt.
Egen frokost må være inntatt før oppmøte. Ta med egnet mat og energi (sjokolade) for hele
dagen.

Telefon
Det er til dels grov mobildekning i området og ellers i skogen, men det finnes enkelte punkter
med dekning.

Viktig å ha med seg
•
•
•
•

•

Varme klær; vanntett skallplagg/regntøy/gode og vanntette støvler/lue/hansker
Vi skal sitte stille lenge, så det gjelder å kle seg 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 også med kald drikke/vannflaske, 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, gnagsårplaster, bandasje...fyrstikker)
- Det er aldri feil å ha med seg dopapir/tørkepapir i tilfelle det blir behov😊
Våpen
Ingen under 16 år kan bære eget våpen på rådyrjakt. Deltagere under 18 år som skal
bære våpen må ha med skriftlig tillatelse fra foresatte. Det tillates kun bruk av
haglevåpen under denne introjakten. Ta med egnet hagleammunisjon for rådyrjakt.
Husk våpenkort / utlånstillatelse og betalt jegeravgiftskort.
SHJFF har ettersøksavtale.

De som har jaktradio tar med det.

Bilder og sosiale media
Det oppfordres til å ta mange bilder - men med vanlig respekt hva gjelder sosiale media.
Alle bilder under jakten som har døde dyr på bildet skal godkjennes før det publiseres i sosiale media av
Anders Olaussen: sandola@online.no.
Alle andre bilder oppfordrer SHJFF sterkt til å dele med alle venner og kjente.

Kontaktinfo
Robin Vang
924 56 018, robin-vang@hotmail.com
Anders Olaussen 402 11 942, sandola@online.no

Påmelding
Påmelding skjer etter søknadsprinsippet. Deltagelse koster 450,- og påmelding gjøres i webskjemaet på
våre nettsider her:
https://www.shjff.no/jakt/
NB! Nedre aldersgrense for deltagelse er 16 år
Påmeldingsfrist: 19. november.
Max. antall deltagere er 10 personer. Blir det flere påmeldte vil det foretas prioritering.
Interessentene vil få beskjed per epost den 20. november om de er tildelt plass eller ikke iht. gjennomført
prioritering.

Prioritering
Utvelgelse for deltagelse vil foregå med filtrering i to steg:
1. Førstegangs rådyrjegere
2. Ungdommer 16 t.o.m. 25 år

Oppmøtested

________

