Jaktregler for hjortejakten hos Askøy Jeger og fiskerforening
1. Jaktutvalget er øverste leder for jakten i AJFF. Jaktutvalget har overordnet ansvar for
jaktterreng og gjennomføring av jakten. De vedtak som gjøres i jaktutvalget er endelig og
kan ikke overprøves.
2. Jaktleder er suveren. Jaktleder er Jaktutvalgets forlengede arm. Jaktleders anvisninger skal
følges. Overtredelse vil kunne føre til utestengelse.
3. Ingen hjortejegere skal gå på jakt, med våpen, våpendeler, sammenføyd eller delt, uten etter
avtale med ukejaktleder. Jakt skal bare finne sted i avtalt område. Avtale skal i
utgangspunktet gjøres innen kl 22.00 kvelden før og tidligst 2 dager i forveien. Unntak fra
dette er opp til ukejaktleder å praktisere. Ethvert brudd vil medføre utestengelse. Det blir
ikke gitt noen form for advarsel.
4. Ved skadeskyting/bom-skyting skal ukejaktleder tilkalles. Ingen får jakte videre før
ettersøk er avklart. Ansvarlig jeger skal vise frem våpen og dokumentere at utstyret er
funksjonelt, testet og innskutt før jakten kan gjenopptas. Ved gjentatte situasjoner med
samme jeger (uavhengig av år) vil jaktutvalget kunne vurdere utestengelse for kortere eller
lenger tid.
5. Oppdages uforsvarlig adferd herunder inhuman jakt, andre brudd på viltloven, bruk av
ulovlig utstyr, utstyr som ikke er funksjonelt eller innskutt, vil dette medføre utestengelse.
Det blir ikke gitt noen form for advarsel. Lovbrudd vil bli anmeldt.
6. Påmeldingsfristen settes til en bestemt dato fra år til år med rikelig frist. Påmeldingen er
elektronisk. Alle må oppgi mailadresse for å fullføre påmeldingen. Bare jegere med
fullstendige påmeldinger får være med i jakten. Det er et krav at jeger skal være medlem i
foreningen. Disse krav er absolutte.
7. Hjortemøtet før jaktstart er obligatorisk. Unntak gjøres kun etter avtale med jaktutvalget.
8. Ingen jegere har tillatelse til å rydde skog, lage jakt-tårn, gapahuker, eller andre inngrep i
jakt-terrenget uten etter avtale med jaktutvalget. Brudd på regel vil kunne medføre
erstatningsansvar for jeger.
9. For å være kvalifisert til loddtrekning av jaktårn for første uke i jakten, må jeger ha utført et
tilfredstillende antall dugnader. Kravet kan variere fra år til år. Dette vil bli annonsert i god
tid og det vil bli arrangert fellesdugnader nok til å klare kravet.
10. Jeger er selvstendig fullt ut ansvarlig for sine handlinger. Det er jegers ansvars at disse er
innenfor regelverk og harmonerer med human og sikker jakt. AJFF har ikke ansvar for
skader/kostnader jeger måtte påføre tredjepart.
11. Ingen utgifter eller påmeldingavgift vil bli refundert i etterkant av brudd på disse
regler/utestengelse.
12. Ingen medlemmer har i utgangspunktet rett til å jakte på AJFF sitt terreng. Det inngås hvert
år en avtale for ett år av gangen. Jeger bekrefter ved sin påmelding denne avtale, og at disse
regler, sanksjoner, og jaktleder/jaktutvalgets suverenitet er akseptert.
Jaktutvalget vil etter hver sesong vurdere om eventuell utestengelse skal forlenges for flere
sesonger, eller for alltid, avhengig av overtredelse. Jaktutvalgets avgjørelse er endelig og kan ikke
overprøves.

