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Parole
Vildsvinejagt

Parole
Velkomst.
Dagens program.
Morgenkaffe, med gennemgang af dagens parole, og lodtrækning om
poster.
1. Såt.
Frokost.
2. Såt
Parade, Afslutning og kaffe.
Jagtens afvikling:
Vi kører samlet ud i dyrehaven, hvor du får anvist din post.
Du må skyde, når du er på post og dine naboskytter er på post, og det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Drevet slutter når der blæses af, og der må herefter kun afgives fangstskud.
Når der er blæst af, bliver man samlet op, på det aftalte sted.
Hvis du har skudt, og dyret ikke ligger synligt forendt, skal du markere med et
bånd, og en pind der peger i skudretningen.
Hvis du har skudt, bedes du sende en sms til Aksel

40186011 med
hvilken post (nummer) du sidder på og en af følgende
beskeder: Skudt og leveret. Skudt, men den løb videre og skal
eftersøges. Du må gerne skrive, hvad du har skudt til: Frisling,
Uberlaüfer,Keiler eller So.

Du må ikke forlade din post før der er blæst af, medmindre det er efter aftale
med personalet på Stubberkloster.
Kvoten i dag er, medmindre andet er aftalt individuelt, på et stk. vildsvin pr.
skytte. Skån så vidt muligt søerne. En anskydning tæller for et stykke skudt vildt
Herudover er der frit spil til ræv, mårhund og mink.

Afhængig af, hvorvidt vi har noget ledigt på kvoten kan der
være mulighed for tilkøb af feks. dåvildt.
Det er skyttens ansvar, kun at skyde til det vildt, som er
frigivet til afskydning. Der gives bøder for ulovligt skudt vildt,
og man får ikke hverken kød eller trofæet.
Man får heller ikke ros for at man kan tømme magasinet på sin Bläser, uden at
levere andet end en dårlig anskydning.

Sikkerhed frem for alt.
Det er den enkelte skyttes ansvar, kun at afgive sikre skud. Dvs. jord over
ryggen på det dyr man skyder til.
Det er ikke tilladt, at bruge skoven som kuglefang.
Hold en passende forsvarlig vinkel til eventuelle naboskytter.
Pas på driverne.
Når vi kører ud og hjem, indtil vi er på post og forlader den igen, er det med
riflen åben, og fra vi kører ind i Dyrehaven og til vi kører ud igen, er det med
munden lukket.

Prisliste for tilkøb, hvis vi har ledig kvote:
Fuldskuffel dåhjort.
Halvskuffel er fredet, og tæller som fuldskuffel hvis den skydes

Spidsdåhjort.
Dåer er fredet.

Dåkalv.
Alt kronvildt og råvildt er fredet.
Ekstra svin.

