PM för deltagande i älgjakt inom Övvo
Deltagande
För deltagande i jakten som skytt skall godkänt prov för älgskyttemärket i brons eller skjutprov enligt
Östervålamodellen ha erlagts under året. Jaktkort, jakträttsbevis, vapenlicens, ansvarsförsäkringsbevis och
intyg på genomfört skjutprov skall uppvisas för jaktledaren före jakten. Komradio och öronmussla medförs.




















Säkerhetsbestämmelser
Håll noga reda på passgrannar – egna och grannlagets – bebyggelse och hund. Inga skott får avges
inom en sektor av 45 grader på bägge sidor om objektet.
Markera förbjudna skjutvinklar med käppar!
Vapnet får endast vara laddat på passet. Vid samling skall slutstycket vara utdraget eller vapnet
brutet som information till jaktkamraterna
Tilldelat pass får endast lämnas efter jaktledarens tillstånd.
Orange-rödfärgade band eller motsvarande skall bäras av samtliga jaktdeltagare.

Skjutbestämmelser
Endast älg får skjutas om jaktledaren ej meddelat annat.
På samma pass får skott mot mer än ett djur ej avges förrän påskjutet djur ligger.
Då skott avlossats råder eld upphör för övriga jägare tills skytten meddelat vad som påskjutits.
Den som avlossat skott skall OMEDELBART rapportera vad som påskjutits oavsett utgången.
Påskjutet djur avräknas från tilldelningen.
Om påskjutet djur inte stannar på skottplatsen - notera skottplats och flyktriktning. Gå ej i spåret!
Koppla hunden! Stanna på passet i avvaktan på jaktledarens instruktioner! Gäller även fångskott.
Se regler för eftersök inom Övvo.
För påskjuten men ej funnen älg (oavsett ålder) debiteras sektionen 500 kr/älg.
Skott mot vilt får endast avges om skytten är säker på ett gott resultat. RAKA SIDOSKOTT
SKALL ALLTID EFTERSTRÄVAS!
Sneda mot- och frånskott ökar risken för skadeskjutning resulterar dessutom ofta i köttförstöring.
Studera älgklockan! Använd skjutkäpp! Eftersök är tidsödande och kan spoliera en hel jaktdag. Det
är inte fel att låta djur i sneda vinklar, med hög hastighet, delvis skymda eller på för långt håll
passera förbi utan ett bevis på gott omdöme. OBS var hunden befinner sig innan skott avlossas.
När jakten avbrutits får skott ej avges.

Övrigt
Använd alltid öronmussla för tyst avlyssning och bättre effekt
Regler för skjutproven Älgskyttemärket och Östervålamodellen samt Regler för eftersök finns på
Övvo:s hemsida www.ovvo.se
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