JAKTREGLER
Jaktledare i dag är:………………………………………………………………..som har mobil nr:…………………………………
Vice jaktledare i dag är: ………………………………………………………..som har mobil nr: …………………………………
1. Jaktdeltagarna skall medha giltigt jaktkort och vapenlicens.
2. Vid jakt med kulvapen klass 1 skall jaktdeltagare ha avlagt godkänt prov med lägst valör brons
inom de senaste 12 månaderna.
3. Vid jakten skall alla deltagare helst bära rött/orange hattband eller motsvarande.
4. Förflyttning till och från tilldelat pass sker efter anvisad väg med oladdat vapen
5. Informera dig så att Du vet var Dina passgrannar finns. Förbjudna skottriktningar är utmärkta eller
anges av funktionär. Fråga om Du är osäker .
6. Du får under inga omständigheter lämna anvisat pass under pågående jakt, utan jaktledarens
samtycke.
7. Laddning och patron ur får endast ske på tilldelat pass, i övrigt alltid utdraget slutstycke, brutet
vapen eller motsvarande
8. All skottlossning sker på skyttens eget ansvar
9. Jakten startas och avslutas med ett allmänt anrop från jaktledaren
10. Skjutbara djur i dag är:
11. Skott innan jaktens start eller efter jaktens slut är förbjudet.
12. Innan skott får avlossas skall Du konstatera att:
- djuret är skjutbart
- skjutriktningen är ofarlig för allmänhet och övriga jaktdeltagare
- inga hundar finns i närheten
- godtagbart kulfång finns (T.ex. skog är inte godtagbart kulfång)
- skottfältet är rent
- skotthållet inte är för långt, maximalt skjutavstånd för kula är 100 m och för hagel 20 m
13. Skott mot ett andra vilt får endast avlossas när det är konstaterat att det första är dött (oavsett
viltslag)
14. Går påskjutet vilt undan skall Du memorera händelseförloppet (skottplats, träffbild, flyktväg etc)
15. Rapportera alla avlossade skott till jaktledaren på radio inom 2 minuter
16. All passning av skjutet vilt sker efter kontakt med jaktledare
17. Undvik onödig radiotrafik med andra passkyttar eller hundförare
18. Jakttorn användes helt på jaktdeltagarens egen risk
19. Vid frågor och andra kontakter med allmänheten hänvisa alltid till jaktledaren
20. Även personer som medföljer som sällskap under jakten har att rätta sig efter detta PM och
övriga anvisningar som utfärdas av jaktledaren
21. Jaktledaren har rätt att avvisa deltagare som bryter mot lagen eller de regler som gäller för jakten
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