PM för Lavsjö jaktlags älgjakt 2007
1. Samling för älgjakten börjar 070908 kl. 06.00 vid slakteriet i Lavsjö.
2. Vid samling ges ytterligare order för dagens jakt.
3. Årets licens omfattar 6 vuxna djur och 4 kalvar.

4. Är passet trångt och begränsad sikt råder får inte ko skjutas, då kon kan ha
kalv i följe.
5. Totalt skjutförbud råder på tvåkalvsko, om inte annat meddelats.
6. Endast älg får skjutas under älgjakten. Undantag: skabbräv och björn.
7. På pass ska stillhet och tystnad råda.

8. Klargör att skjutriktningen är riskfri för anläggning av skott mot vilt.
9. Håll reda på var passgrannarna och övriga jaktkamrater befinner sig.
10. Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.
11. Totalt skjutförbud råder under all förflyttning, även under förflyttning till

och från angivet pass. All patron i och ur sker på angivet pass.
12. Du får under inga omständigheter lämna ditt pass för att gå på stånd.
13. När skott avlossats av jägare, meddela snarast jaktledaren. Övriga lyssnar

och avvaktar vidare order.
14. Passet får endast lämnas på order av jaktledaren.
15. Det är obligatoriskt att bära rött band i mössan, orange signalkeps eller dylik

huvudbonad.
16. Jaktbytets fördelning sker enligt jaktmötets beslut 1992-07-10. (Se separat

protokoll.)

17. Regler vid fördelning av eventuell horntrofé. Följande gäller. Trofén

tillfaller den jägare som skjuter det första effektiva kulskottet, som medför att
älgen stupar inom kort. Detta gäller även om djuret senare beskjuts med
ytterliggare välriktat skott.
18. Sändning kanal C, hel halvtimme.
19. Se till att det finns tändved på passet när du lämnar det.
20. Om du inte kan närvara en jaktdag meddela din frånvaro dagen innan.
21. Tag med koppel för hund.
22. Bryter du mot jaktledarens order kan du avvisas från jakten.
23. En god jakt är en dag med väl genomförd jakt, utan skadat eller kvarlämnat

vilt i markerna.

Lycka till!
Jaktledaren

