Jäsentiedote 2/2018

Haminalahden Eränkävijät ry

Seuramme kesäkokous pidettiin Eräkalliolla 13.8.2018. Osanottajia oli 39 kpl. Kokouksessa
käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.
Hirvijohtajaksi valittiin Hannu Saario ja varajohtajiksi Tauno Jauhiainen ja Olli-Pekka Jalkanen.
PIENRIISTA
-

pienriista pisteytetty seuraavasti:
o teeri 4 p.
o jänis 0 p.
o rusakko 0 p
o pyy 0p.
o käytettävissä 12p./jäsen

-

Huom! Metso ja riekko rauhoitettu
Koejäsenellä tulee olla varsinainen jäsen mukana metsällä, mutta koejäsenellä on omat
pisteet
Koejäsen voi pyydystää pienpetoja ilman varsinaisen jäsenen läsnäoloa
Koejäsen saa kouluttaa koiraa vain varsinaisen jäsenen kanssa
Vieraskortti 10 € Myyjät:
Jorma Peltoniemi puh. 050-5419117
Pentti Hyttinen puh. 0400-591308
Paavo Koponen puh. 0400-578394
Ari-Pekka Rissanen puh. 040-5085325

-

-

enintään 5 korttia/jäsen, vieraan saalis pois isännän kiintiöstä
vieraskorttien myyntikausi on metsästyskausi, ei kalenterivuosi (5 korttia/metsästyskausi)
vieraskortin voi lunastaa myös maksamalla 10 € seuran tilille, kuitissa tulee mainita vieraan
nimi sekä metsästyspäivä, kuitti toimii samalla vieraskorttina

HIRVI
-

Hirvikaatolupamaksu 60 €.
o Maksa hirvimaksu 15.9.2018 mennessä; FI64 5600 0540 0648 99
o Maksun viestiosioon metsälle lähtevän jäsenen nimi

-

Hirvipalaveri pe 28.9.2018 klo 18.00 Eräkalliolla, hirvimetsälle osallistuville osallistuminen
välttämätöntä!

-

Hirviraivaustalkoot la 29.9.2018 (1.pistepäivä), kellonaika sovitaan hirvipalaverissa

-

Hirven metsästys aloitetaan 13.10.2018 klo: 7.00, kokoontuminen Eräkalliolla

-

Hirvimetsälle pääsy edellyttää maksettua hirvi- sekä jäsenmaksua.

-

Yhteislupa-alueen palaveri 27.8.2018 klo: 18.00 Eräkalliolla

MUISTETTAVAA ENNEN METSÄSTYKSEN ALOITTAMISTA:
-

Metsästyskortti maksettu

-

Seuramme jäsenmaksut maksettu

-

Hirvimaksu 15.9.2018 mennessä

-

Hirvimetsälle aikovan metsästyskivääri on kohdistettu hirvipanoksille

-

Hirvenammuntakoe kunnossa

-

Hirvipassiin osallistuvalta joko harjoitusammunnoista hyväksytty tulos keltaisessa harj.kortissa tai
suoritettu ammuntakoe tältä vuodelta

-

Varmista maanvuokra-alue, ennenkuin metsästät

-

Nuolukivet paikoilleen

-

koirien koulutus 20.8.2018 alkaen vain seuralle vuokratuilla maa-alueilla

-

pidä metsästyskortti sekä aseen kantolupa metsällä sekä ampumaradalla mukanasi

-

oranssit huomiovaatteet hirvimetsällä

MUUTA:
-

myönnetyt maastokokeet
1.

Susimäen Eränkävijät
-Ti 13.11. 40-vuotis juhlahaukut, Tuusniemi, kyllä

2. Kuopion seudun metsästyskoirakerho
-la 1.9.2018 Hirvikoe, Jyskehaukut, kyllä
-la 15.9.2018 Hirvikoe, Hilima-haukut, kyllä
-ke 7.11.2018 Hirvikoe, RHY:n mestaruuskoe, kyllä
3. Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry
-to 15.11.2018 Nuorten ylityöhaukut, kyllä
4. Karttulan Kennelkerho ry
-ti 30.10.2018 hirvenhaukun mestaruuskoe, kyllä
-

Hirvimerkin ammunnat Heinjoella:
o ammunta-ajat löytyvät majan ilmoitustaululta
o ampujan oltava ilmoittautumassa radalla viimeistään tuntia ennen ammuntojen päättymistä.
o maksettu metsästyskortti sekä kyseiseen aseeseen oikeuttava kantolupa mukaan

-

Riistasivut internetissä: www.riista.fi
o löydät riistanhoitoyhdistyksittäin mm. metsästäjäkurssit ja –tutkinnot sekä
hirvenammuntakokeet

- Jos sinulle ei tule metsästysseuran tekstiviestejä, ilmoita Päiville (040-5169873) numerosi.
- Ilmoita numerosi Päiville myös, jos haluat käyttää Heinjoen puomia.
- Yksityisteille tienomistajalta kysyttävä lupa hirvenmetsästysajan ulkopuolella.
- Tietosuojaseloste Haminalahden Eränkävijöille tulee seuran nettisivuille. Jos et hyväksy
sitä, niin ilmoita siitä seuralle.

Janela

