
INTROJAKT  RÅDYR  -  4. og 5. november 2017 
Søndre- / Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening / Statskog 

PROGRAM OG PRAKTISK INFO 

Fredag 3/11 

De som skal ha overnatting fra fredag innlosjeres i klubbhuset eller i lavvo på Fuglemyr fra kl. 18:00. 
Ta med pølser e.l. til bålpannegrilling, evt. annen kveldsmat. Egnet madrass/liggeunderlag/feltseng, 
varm nok sovepose o.l. medbringes. Lavvoen står rett utenfor klubbhuset, som har fasiliteter med 
kjøkken, toaletter og dusj. 

Lørdag 4/11 

▪ Oppmøte/oppstilling senest kl 06:30 på Fuglemyr skytebaneanlegg 

▪ Frokost; arrangør står for mat. Smøring av matpakker. Kaffe/te finnes tilgjengelig for alle. 

▪ Dokumenter (våpenkort, jaktkort, jegeravgift, storviltprøven, ettersøksavtale) 

▪ Våpen (jaktvåpen, sikkerhet) 

▪ Jaktmetoder (kart, terreng, hund, vær og vind, ettersøk)  

▪ Praktisk jakt – inndeling i grupper / utpostering 

▪ ….. eventuell behandling av felt vilt  

▪ Debrief med middag og sosialt samvær i lavvo og klubbhus. Arrangør står for middagsmat. 

«Nye overnattere» fra lørdag til søndag rigger seg til i klubbhuset eller lavvo.  
 

Søndag 5/11 

▪ Frokost; arrangør står for mat. Matpakkesmøring. Kaffe/tea finnes tilgjengelig for alle. 

▪ Oppstart 06:30 

▪ Praktisk jakt – utpostering 

▪ …..eventuell behandling av felt vilt 

▪ Debrief på Fuglemyr med lunsj. Tilbakemeldinger. 

▪ Forventet avslutning i 15-16 tiden. 

Bevertning 

 Vi står for:  frokost lørdag/søndag, mat til nistesmøring lørdag/søndag, middag lørdag.   
 Øvrig mat og ønsket drikke må medbringes. Det finnes fullt utstyrt kjøkken med kjøleskap,
 kok osv. i klubbhuset. 

Overnatting 

 De som skal overnatte må ha med seg sovepose samt liggeunderlag og / eller madrass. Har 
 man feltseng kan dette selvsagt også tas med. Det finnes ikke senger i klubbhuset eller i 
 lavvoen. Toaletter og dusjer i klubbhuset.  

Wifi og telefon 

Det er tilgang til nett via ICE.net i klubbhuset. Deltagere kan koble seg opp trådløst under 
helgen.  Det er grov mobildekning i området og ellers i skogen, men det finnes enkelte 
punkter med dekning av variabel styrke. 

 

Viktig å ha med seg 

• Varme klær;  vanntett skallplagg/regntøy/gode og vanntette støvler/lue/hansker 
Vi skal sitte stille lenge, så det gjelder å kle seg godt. Benytt lag på lag teknikken. Bruk 
ull rett på kroppen og ta med tørre ullsokker og hansker/vanter/votter i sekken. 

• Ryggsekk/stolsekk/sitteunderlag/termos med varm drikke 
        Ta også med kald drikke/vannflaske, det kan bli litt svetting. Sjokolade gir også rask 
  energi! 



 

• Kniv 
 Ingen jeger drar til skogs uten kniv !  

• Førstehjelp 
 Alltid smart og trygt å ha med seg enkelt førstehjelpsutstyr i sekken eller lomma 
 (plaster, gnagsårplaster, bandasje...fyrstikker) 

• Våpenregler 
Gjelder de som har med eget våpen: Ingen under 16 år kan bære eget våpen på 
rådyrjakt. Deltagere under 18 år som skal bære våpen må ha med skriftlig tillatelse 
fra foresatte. Alle som skal benytte rifle- eller kombivåpen må ha avlagt 
storviltprøven. Husk våpenkort/utlånstillatelse og betalt jegeravgiftskort.  SHJFF har 
ettersøksavtale. 

 
 

 De som har jaktradio tar med det.  

Bilder og sosiale media 
Det oppfordres til å ta mange bilder - men med vanlig respekt hva gjelder sosiale media. 
Alle bilder under jakten som har døde dyr på bildet skal godkjennes før det publiseres i sosiale media av 
Anders Olaussen: sandola@online.no. 
Alle andre bilder oppfordrer SHJFF sterkt til å dele med alle venner og kjente. 

Kontaktinfo 

Pål Søbye   922 81 492, pal.sobye@softlink.no 
Anders Olaussen   402 11 942, sandola@online.no 

 
Påmelding 
Deltagelse koster 250,- og påmelding gjøres her:  http://www.deltager.no/opplaeringsjakt 

De som deltok og besto årets Jegerprøvekurs i regi av Søndre JFF vil bli tildelt prioritet. 

 

Velkommen ! 
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