PROGRAM & PAROLE
Trykjagt på Fjeld Skovgods - torsdag den 9. december 2021
Program for jagtdagen:
kl. 07.30-08.30
kl. 08.45-08.55
kl. 09.00-09.30
kl. 12:30
kl. 12.30-13.15
fra kl. 12.50
kl. 14:15

Indskrivning og morgenmad i Hovedbygningen på Fjeld
Parole (vær ”støvleklar” og præcis)
Der køres i skoven og skytter posteres
Såten stopper og der aflades
Skytter afhentes og køres til Hovedbygningen
Frokost i Hovedbygningen på Fjeld
Parade, vildtsalg og afslutning

Mødested:
Fjeld Skovgods, Klemstrupvej 6, 8550 Ryomgaard

Indkørsel fra Klemstrupvej ad 1 km skovvej. Indkørsel markeret med 2 hvide sten. Rute markeret med rødt.

Jagten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sikkerhed vægtes højt
Jagten gennemføres som én såt på ca. 420 hektar
Man sidder på post i skydetårn i ca. 3 timer. Husk derfor siddeunderlag
Der trækkes lod om poster. Dette gøres ved indskrivningen på jagtdagen.
Skytterne placeres skydetårne afhængigt af vindretning og vildtets aktuelle opholds- og bevægelsesmønstre
Skytterne opdeles i hold, hvor hvert hold har en postanviser, der står for at sætte skytterne på post, og afhente
skytterne efter såten stopper. Fjeld Skov varetager al logistik på ejendommen. Ingen kørsel i egne biler under
jagten.
Alle skytter opfordres til at bære synlig signalfarve i sin påklædning
Der vil være schweisshundeførere tilknyttet til kontrol og eftersøgning af eventuelt anskudt vildt.
Såten drives som stortryk, hvor de 420 hektar er inddelt i tre zoner. Hver zone er opdelt i 6-8 underzoner, som
kontinuerligt trykkes af det trykker hold, der er dedikeret til hver af de tre zoner. De enkelte trykkere kan godt
”hoppe mellem zonerne”, hvis de er på fod af større rudler eller skal forskubbe for at hindre vildtet i at løbe af
ejendommen. Alle hjælpere kommunikerer via radio. Hvert trykker-team i hver af de tre zoner kommunikerer
internt på egen radiokanal. Der afrapporteres løbende om nedlagt og anskudt vildt fra teammedlemmerne til
teamlederen. Teamlederne indrapporterer zonens meldinger med faste intervaller til koordineringscentralen,
hvor der holdes styr på nedlagt og anskudt vildt samt forberedes vildtopsamlingslister og eftersøgningslister, til

➢
➢
➢

de hjælpere der er står for opsamling, brækning, eftersøgning og paraden. Alt dette arbejde foregår samtidigt
med der trykkes af hensyn til at nå at afholde parade efter jagtfrokosten. Under jagten kan du forvente kort at
blive kontaktet af hjælperne, hvis du har afgivet skud. Dette for at markere nedlagt og evt. anskudt vildt eller på
anden måde optimere afviklingen af jagten i relation til foranstående.
Der vil blive anvendt 2-4 mindre let drivende hunde, hvilket bør sikre drev i vildtet uden dette forringer
skudchancerne eller øger risikoen for anskydninger.
Der afholdes en repræsentativ parade (alle større hjorte, 1 hun- og/eller ungdyr pr. art)
Alt nedlagt vildt mærkes, så det kan knyttes til den nedlæggende skytte, såfremt behovet måtte opstå

Parole:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Alle poster vil senest være besat fra kl. 09.30
Der vil være op til 50 skytter
Man vil få anvist sin post
Af hensyn til sikkerheden må posten under ingen omstændigheder forlades før såten er forbi kl. 12.30
Man afhentes af din postanviser på aftalt sted
Alle poster er skydetårne med siddebræt. HUSK siddeunderlag
Får man ikke andet at vide må man skyde i 360 grader rundt om sin post. Din postanviser vil orientere dig om
eventuelle farlige skudvinkler
Der må først lades, når man er oppe i skydetårnet
Der må skydes, når man er sikkert på plads i skydetårnet og har orienteret sig.

➢

Der må nedlægges:
o Kronvildt:
▪
Spidshjort
▪
Hind og kalv
o Dåvildt:
▪
Spidshjort
▪
Halvskuffel og fuldskuffel
▪
Då og kalv
▪
Der må nedlægges 1 dåhjort pr. skytte inden for parolen
o Råvildt:
▪
Rå og lam
o Ræv og mårhund: Fri afskydning
o Sikavildt: Må ikke nedlægges

➢
➢
➢
➢
➢

Der må skydes 1 dåhjort pr. skytte inden for parolen.
Spidshjorte medregnes ikke i opgørelsen af antal hjorte pr. skytte
Hvis muligt i jagtsituationen bør spidshjorte undgås nedlagt
Altid skyd kalv før hind/då – hinden/dåen skydes ikke væk fra kalven
Altid skyd lam før rå – råen skydes ikke væk fra lammet

➢

Afgiv kun sikre skud. Der skal være kuglefang, hvilket er fast jord over vildtets ryg. Vegetation og træer
er ikke kuglefang.

➢
➢

Nedlægges vildt uden for parolen udleveres eventuelle trofæer ikke til pågældende skytte
Har flere skytter skudt til en nedlagt hjort, afgør alene jagtherren på Fjeld, hvem trofæet tilfalder

➢

Hvis der skydes til vildt i en given retning og det ikke ligger synligt forendt, dvs. at man ikke fra sit skydetårn kan
se vildtet ligge forendt, må der ikke længere afgives skud i den retning. Hvis man har 2 påskudte stykker vildt,
der ikke ligger synligt forendt, må der ikke yderligere skydes til klovbærende vildt.
o For hvert skud, notér hvor vildtet befandt sig samt hvilken reaktion vildtet havde i skudøjeblikket
o Får man et stykke anskudt vildt for må dette uanset forestående gerne nedlægges.

➢
➢

Skyd kun vildtet på bladet (fangstskud undtaget).
Der må ikke afgives skud til stillestående vildt på større afstande end 150 meter, og der bør ikke skydes til vildt i
bevægelse på større afstande end 60 meter. Kend egne begrænsninger, og husk, at du er den eneste, der er
ansvarlig for de skud, du afgiver på jagten.
Alle skud til vildt, der ikke er leveret, kontrolleres.

➢
➢
➢

Flere hold drivere/trykkere, med synlig signalfarve i sin påklædning, vil forsøge at flytte vildtet rundt i skoven.
Vær opmærksom på, at hjælperne kan vise sig fra alle retninger på alle tidspunkter under jagten!
Jagten afsluttes på aftalt tidspunkt, og postanviseren afhenter dig.

➢
➢

Er der skudt til vildt, der ikke ligger synligt forendt, vil postanviseren sammen med dig notere sig de afgivne
skud og markere dem, således informationer kan videregives til schweisshundeføreren. Alle skud
kontroleftersøges.
Påbegynd ikke selv eftersøgningen! Kun sammen med postanviseren markeres eventuelle anskudssteder

➢
➢
➢

Opbrækning klares af på forhånd udpegede personer, så bræk venligst ikke dit skudte vildt op, ude i skoven
Det nedlagte vildt samles og transporteres til videre behandling efter såten
Ved udslæbning af vildt, der er skudt fra posterne, skal man være opmærksom på, ikke at slæbe vildtet hen
over spor fra anskudt vildt eller over evt. anskudssted.

➢
➢

Der afholdes vildtparade (repræsentativ) efter jagtdagens afslutning i haven foran Fjeld Hovedbygning
Alle deltagere i dagens jagt kan købe af det nedlagte vildt fra jagten
o Betalingskort og MobilePay accepteres. Kontanter modtages ikke.

Afbud:
Man er berettiget til at melde afbud, uanset årsag, under følgende betingelser:
• Afbud foretages mere end 40 dage før jagten:
o Hvis pladsen overtages af anden riffelskytte → fuld refundering med fradrag af kr. 625,o Hvis pladsen ikke overtages af anden riffelskytte → fuld refundering med fradrag af kr. 1.875,• Afbud foretages 40 dage eller mindre før jagten:
o Hvis pladsen overtages af anden riffelskytte → fuld refundering med fradrag af kr. 1.875,o Hvis pladsen ikke overtages af anden riffelskytte → ingen refundering
➢
➢
➢

Afbud skal foretages skriftligt til info@fjeldskov.dk med oplysning om, hvorvidt man har sørget for at pladsen
overtages af en anden riffelskytte.
Kan man ikke selv finde en til at overtage pladsen vil Fjeld Skov forsøge at fylde pladsen via ventelisten.
Man refunderes ikke billetgebyret.

Covid19:
➢

Tilmeldte skytter der, efter købet af en dagsjagtplads, bliver testede positive med Covid19 og før jagten endnu
ikke er raskmeldte, samt tilmeldte med symptomer på Covid19 der ikke er ophørt 48 timer før jagterne, er
forpligtede til at melde afbud. Afbud der reelt er begrundet heri, vil medføre tilbud om deltagelse i trykjagter
senere på året eller næste jagtsæson. Vi vil hellere have du bliver hjemme og bliver rask end du kommer og
smitter andre. Der refunderes således ikke, men udstedes et tilgodebevis i tilfælde af ”Covid19-afbud” fra
skytternes side.

➢

Tilmeldte skytter, der i op til 14 dage efter deltagelse i jagter i Fjeld Skov påbegynder at udvise symptomer på
Covid19 eller som i samme periode bliver testet positive for Covid19, bedes henvise Sundhedsmyndighederne
til Fjeld Skov hurtigst muligt, så en effektiv smittesporing kan iværksættes, da Fjeld Skov er i besiddelse af
navne og kontaktoplysninger på alle jagtdeltagere.

Aflysning:
➢
➢

Fjeld Skov forbeholder sig ret til at aflyse jagter, hvis der er for få tilmeldte eller hvis sundhedsmyndighedernes
retningslinjer i forbindelse med Covid19 er til hinder for gennemførelse af jagten på forsvarlig vis. Hvis Fjeld
Skov aflyser jagten refunderes alle betalinger (undtagen billetgebyret).
Skytter der er bosiddende i kommunen der måtte være i Covid19 ”lockdown”, i tiden op til jagten, som var
tilfældet med 7 kommuner i Nordjylland i 2020, vil få aflyst deres plads og betaling refunderet (undtagen
billetgebyret).

Afvisning (VIGTIGT):
➢

Fjeld Skov er berettiget til og vil nægte tilmeldte skytter deltagelse i jagten, hvis pågældende ved indskrivningen
til jagten ikke kan fremvise gyldigt jagttegn samt dokumentere ”bestået riffelprøve” eller ”riffeljagt tilladt”.
Pågældende skytter vil i sådan en situation ikke have krav på tilbagebetaling af købet.

