
VITSVANSHJORTJAKT-FÖRTYDLIGANDE REGLER-2019-12-02-ES 

 

Det har varit diskussion om tydligare regler för ensamjakt, samjakt mm. 

Här kommer förtydligande av regler. 

 

Vi har 25 licenser fördelade enligt följande: Bock, hind, kidd(kalv) 

7+6+14 = 27 =>20 licenser reserverat till största delen för passjakt men även för samjakt 

2+1+4  = 7  =>  5 licenser, reserverats delvis för samjakt. 

Alla 6 hindar ska vara skjutna innan vi börjar på hyllan. 

 

För tillfället, fre28/11, ligger vi på följande bytesresultat.  

Uppdateras via whatsapp och hemsidan. 

Resultat  

PJ 6+3+8, Kvar 1+3+6 varav 1 bock lagts på hyllan 

SJ 1+0+0= 1 lic 

 

De som går på hjortjakt måste ha skjutprov och skjutövningspoängen i kraft, 100p. 

Passjakt och ensamjakt med hund 1 lic/deltagare. 

1) Passjakt (PJ): 1 lic per deltagare   

Betyder att 1 person med jaktvapen, går på jakt.  

2) Ensamjakt med hund  (EJH): Betyder att 1 person med jaktvapen går på jakt med hund. 

PJ och EJH är ok vilken veckodag som helst.  

1 lic/deltagare räknas sammanlagt från ensamjakt och passjakt 

3) Samjakt (SJ): SJ anordnas på veckoslut eller röda dagar.  

Anledningen till detta är att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.  

Inbjudan till SJ meddelas via whatsapp till alla hjortjaktsdeltagare senast torsdag. 

Modell från rådjursjakt/ Se Höstmöte 2011. 

För SJ gäller att vilken skytt som helst kan lägga ner bytet och det tas inte bort från hans 

kvot 1 lic/deltagare.  

Normalt ska SJ bedrivas efter älgjakten eller när vi har paus i älgjakten.  

Meddelande om SJ bör ske senast torsdag eller 2 dagar före röd dag.  

Alla hjortjakts deltagare har rätt att anordna SJ. 

 

Delning av byte vid samjakt. Skytten halva, andra halvan, fram- och bakdel, lottas ut bland 

de övriga deltagarna. De som redan vunnit på en utlottning deltar inte vid följande 

utlottningar. 

 



Samjakt på vardagar.   

Har diskuterats att SJ kan bedrivas även på andra tider än ovan nämnda dagar. 

Tidigare har vi följt att tex att en grupp har kunnat gå ut även på vardagar. Orsak kan ha 

varit tex väderförhållanden.  Vi har inte hittat något beslut om detta.  

För tillfället tas den här möjligheten bort. Alltså ingen samjakt på vardagar. 

DETTA TAS UPP TILL DISKUSSION/BESLUT PÅ NÄSTA HÖSTMÖTE.  

 

 

 

Jakt med annans hund än egen är tillåtet.  

Gäller både SJ och EJH och i första hand om det finns behov av det och om det är fråga om 

grannföreningars hundar. Gästande hundägare som deltar i SJ deltar också med jaktvapen 

men deltar inte i köttdelningen. 

 

 

Sammanställningen av dessa regler är gjorda för jaktåret 2019/2020 och gäller från nu och 

tillsvidare 

Tas upp till kännedom på nästa styrelsemöte och till diskussion/ beslut på nästa höstmöte.  

Tas upp till kännedom på nästa styrelsemöte och till diskussion/ beslut på nästa höstmöte.  

Uppgjort av hjortjaktsledare Elmedin Sipic  och i samråd med HS. 


