
Vend 

 Godmorgen og velkommen.  

 SKÅL!  

 Præsentation af de som bestemmer.  

 Jagttype: Drivjagt – For- bag og sideposter (evt. mellemposter) 

 Sikkerhed:   

o Lave skud/vinkler.  (minimum 45 grader – både skytter og drivere) 

o Pas specielt på vildt på vej ind i såten, et evt. andet skud kan let komme for tæt på 

skyttekæden. 

o Åbne bøsser når du ikke er på din post. 

o Røde afmærkninger/hattebånd/og afmærkning af hunde . 

o Hils på begge naboposter, så må du skyde.  

o Kommer der en ”skovgæst” forbi, så knæk bøssen og hils pænt. (Gæster har ret til at være i 

terrænet) 

 1 hornsignal = såt begynd - 3 hornsignaler = såt slut  

 Indtagelse af alkohol under jagten er ikke tilladt, Til frokost er 1 øl og 1 dram acceptabelt. 

 Der må skydes hvad jagtloven tillader: (nævn evt. fredede arter)  

 Hagl – størrelse/type. Max skudafstande. Naturstyrelsen siger:  

o Fugle/hare 30 m.  

o Ræv 25 m.  

o Råvildt 15 m – og 

  



o  

 Der må ikke forsøges dubleret til råvildt 

 Kommer der mere end 1 stk. råvildt, ser vi helst I skyder til det bagerste. Vi vil gerne 

”spare lidt på den gamle rå”. 

 Brug gerne hagl ikke mindre end dansk nr. 3 

 Møder du en der er ude at gå tur i jagtområdet, når vi er på jagt  – så knæk bøssen og hils pænt på.  

 Vi har om muligt Schweisshundefører med på jagterne. Alt påskudt hjortevildt eftersøges Hvis du 

skyder til hjortevildt der ikke falder, opkræver vi 100 kr. i eftersøgningsgebyr. Hvis kron/dåvildt 

påskydes med hagl, melder du det selv til myndighederne.  

 Nedlagt vildt sælges efter jagten via auktion. Mindstepriser er: ?xxxx?. Skyder du mere end 1 stk. 

råvildt, forventer vi du selv køber dem.  

 Bliv på posten hvis du har anskudt – afmærk stedet. Skytten følger som udgangspunkt 

schweisshundeføreren.  

 Parade: Her på Skydebanen Ruskær / terrænet hvis Karup.  

 Vi kører her fra kl.: XX i så få biler som muligt: det er vigtigt I ved, at transporten på trailer foregår på 

eget ansvar (nogen som kan/vil trække trailer i dag?)  

 Husk – det er ingen kunst at skyde – men derimod at la’ være. Ingen vil blive bebrejdet at have ladet 

et stykke vildt gå. 

 Og når i terrænet: ”Gå stille – stå stille – og ti´ stille” så er der større chancer for at få vildt på 

paraden. 


