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KESÄKOKOUS 2014
Kesäkokous pidettiin Tarvaalassa 20.7. Paikalla oli 12 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Jukka Nikkilä ja sihteerinä Timo Mertanen. Ohessa kokouksen päätöksiä:

RAUHOITUSALUEENA jatkaa Tarvaalan
Satosuo, Metsäkalliontien pohjoispuoli.
Poikkeuksena jäniksen metsästys sallittu.
METSÄSTYSAJAT:
Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja.
Riistalle joulurauha 24.–25.12.
SAALISKIINTIÖ:
Kokouksessa päätettiin odottaa riistakolmiolaskennen tulos ja antaa johtokunnan
muodostaa kiintiö. Kanalintujen pesintä epäonnistui kylmän alkukesän takia, joten johtokunta pienensi kiintiötä seuraavasti:
Saaliskiintiö kanalinnuilla 12 p, jota verottaa ukkometso 12 p ja teeri 6 p. Koppelo
rauhoitettiin tälle vuodelle. Seuran alueelta
pyydetyt pienpedot lisäävät kiintiötä 6p.

KARHUNMETSÄSTYS:
Jahti osallistuu karhunmetsästykseen Erkki Lintusen
johdolla. Jahdin alueet kuuluvat ESY:n yhteislupaalueeseen, johon on myönnetty kaatolupa kolmelle
karhulle. Jokaisen joka aikoo metsästykseen
osallistua, on ammuttava karhumerkki.
SUURPETOHAVAINNOT:
Ilmoitukset Jussi Såg; 040 592 9277
Kaikki havainnot on tärkeä ilmoittaa!

Metsästäessä pyritään vältämään liikkumista piha-alueiden tuntumassa,
varsinkin, jos pihassa on kotieläimiä.
Muistetaan ”150 m sääntö”

KOIRAKOKEIDEN maastoja:
VIERASKORTIT:
Vieraskortin hinta on 10 €/päivä, myynti tapahtuu ainoastaan netin kautta suoraan seuran tilille FI68 4766 1020 0047 54. Kuitti mukana
metsällä. Vieraat metsästävät isännän saaliskiintiöstä ja isäntä vastaa vieraidensa tekemisistä. Luolakoiran omistajalta ei peritä maksua
pienpetojahdista.
Vieraskorttia ei tarvitse seurojenvälisessä
suurpetometsästyksessä, eikä seurojenvälisessä ketunmetsästyksessä.
PEURAN/KAURIINMETSÄSTYS:
Peuralle 3 lupaa. Pidetään palaveri ennen jahtia. Vouti Jussi Såg.
Kauriin kiintiö on 4, kuitenkin vain yksi kauris /
metsästäjä. Ilmoitusvelvollisuus piiriin!
HIRVENMETSÄSTYS:
Seuralla on 5 hirven kaatolupaa, johtajana
toimii Sami Väänänen.
ILVEKSENMETSÄSTYS:
Osallistutaan ilveksen yhteislupametsästykseen.
KETUNMETSÄSTYS:
Jatketaan ketunmetsästystä ajavalla koiralla
yhteistyönä Uuraisten Erämiesten, Pajupuron
Erämiesten ja Sahrajärven Metsästysseuran
kanssa.

Ajokokeita Korkealan maastossa 27.-28.9. 4.10.
2.11. 6.12. 7.12.
Ketunajokokeet: 23.11. ja 29.11.
Linnunhaukkukokeet: 3.9. ja 20.9.
Hirvikoe: 16.9.
Lisäksi tulossa muita hirvenhaukkukokeita, jotka
ovat ns. pitkiä kokeita, joten päivät eivät ole vielä
tiedossa.
Kokous hyväksyi sopimusluonnoksen Tehtaan Metsästysseuran kanssa. Liitteenä sopimusluonnos,
kartta tulee myöhemmin Jahdin kotisivuille, mikäli
sopimus tulee voimaan tälle syksylle.
Sihteeri: Timo Mertanen, Uuraistentie 1134 B,
41270 Lannevesi. 040-8452035
timo.mertanen@pp1.inet.fi
Muistakaa ilmoittaa uudet osoitteet sihteerille.
(Myös e-mail)
Lanneveden Jahdin kotisivut:
http://www.lannevedenjahti.net

Johtokunta

