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Säkerhetsföreskrifter
!

Alla jaktdeltagare skall bära röda hattband eller motsvarande synlig klädsel.

!

Vid all förflyttning skall vapnet bäras plundrat och öppet / brutet.

!

Laddning av vapen får endast ske på passet.

!

Passkytt måste informera sig om var passgrannarna står.

!

Skott får ej avlossas mot grannskyttars pass eller inom markerade säkerhetsvinklar.

!

Passkytt har själv att avgöra då skott i övrigt kan lossas.

!

Skott skall ske mot godtagbart kulfång.

!

Djur får ej påskjutas om hund befinner sig inom riskzon.

!

Djur får ej påskjutas om när hundförare är i närheten.

!

Pass får ej under inga omständigheter lämnas förutom på jaktledarens direkta uppmaning.

!

Efter signal/meddelande om avbruten jakt får skott ej lossas.

!

Före passet lämnas skall PATRON UR göras.

Vidare gäller
!

Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis skall medföras under jakten.

!

Jägare skall ha kontrollskjutit vapnet inför jakten.

!

Förflyttning till passen skall ske så tyst som möjligt.

!

Rapport skall göras om skott, fällt vilt och viltobservationer.

!

Radiosamband sker på 31 Mhz på kanal som meddelats av jaktledaren vid morgonsamling.

Påskjutet djur
!

Påskjutet djur som försvinner utom synhåll för skytten skall betraktas som skadskjutet.

!

Rapport om påskjutet djur skall ske till jaktledaren via radio snarast möjligt.

!

Efter avlossats skott råder absolut skjutförbud på annat djur än påskjutet djur inom
jaktledarområdet.

!

Avfångningsskott skall ske från passet, passkytt får inte på några villkor lämna sitt pass för
att spåra eller på annat sätt leta efter det påskjutna djuret utan jaktledarens medgivande.

!

Skottplatsundersökning och eftersök görs av utsett eftersöksekipage (hund, hundförare,
skytt).

!

Håll noga reda på skottplats och flyktväg.

!

Stanna på passet till eftersöksekipaget kommer.

!

Märk ut skottplatsen efter avslutad såt eller på jaktledarens order.

!

Efter varje såt skall varje skott redovisas till jaktledningen.

Hindersöns VVO
Tänk på !
!

Även små kvistar kan ändra kulbanan – se till att ha rent skottfällt

Riktlinjer för jaktens genomförande
!

Jakten genomförs som gemensamhetsjakt och påbörjas med gemensam samlig där
inriktning, jaktområden, passtilldelning, radiokanal mm beslutas.

!

Jakten bedrivs fram till ca kl 11:00 då jakten bryts för ca 1.5-2 timmars gemensam lunch
och hundvila.

!

Jakten pågår fram till ca 16:00 och avslutas på jaktledarens order med återsamling vid
slakthuset.

!

Samtliga jägare skall återsamlas vid avslutad jakt.

