
            Rådyrjakt i regi av Onsøy jeger og fiskeforening          
 

Søke på rådyrjakt i regi av Onsøy Jeger og Fiskeforening: 

 

1. Må ha betalt medlemskontingent for inneværende år. 

2. Krav for tildeling av jakt:  

*Alle med fast plass i styre og utvalg, kan søke. 

*Alle reserver med minst 2 vakter utført, kan søke. 

*Andre medlemmer må ha minst 2 dugnader (bevitnet) før jakt utdeles.  

3. Alle som får tildelt jakt skal ha gått grensegang. Jaktansvarlig setter opp datoer for nye jegere. 

4. Elingård: Jaktansvarlig setter opp jaktdager, 2 dager til hvert lag a 2 jegere. Det jaktes fortløpende 

etter listen. Rekkefølgen foretas ved loddtrekning. Nye jegere settes opp med erfarne jegere.  

5. Skogland: Ordinærjakta foregår som fellesjakt på lørdager og søndager. 

6. Hvert lag er ansvarlig for å rapportere til neste lag + jaktansvarlig. Selv om det ikke er felt dyr. 

7. Jaktansvarlig bestemmer hvilke dyr som skal felles,  

og kan stoppe jakta når de finner dette nødvendig. 

      8.   Jaktdager blir tildelt når jaktkort er betalt med kr 200,-. Dette betales ved levering av søknaden på 

medlemsmøte, første mandag i April. 

 

Regler for rådyrjakt på Skogland, i regi av Onsøy JFF: 

* Kun hagle. 

* Ingen bukkejakt 

* Kun hornbærende og kalv i perioden før elgjakta, 25.09 til start elgjakt.  

* Ungdomsutvalget har 2 valgfrie helger.  (må settes opp i forhold til fellesjakten.) 

* Ungdomsutvalget disponerer 2 dyr av tildelt kvote. 
    (kvoten føres tilbake hvis ungdomsutvalget ikke rekker/ ønsker å bruke den) 

* Fellesjakt fra ETTER Hoved-Elgjakten (normalt 14 dager etter start) og til 23 desember.  

* Fellesjakt: ingen forlater tildelte poster, uten avtale med jaktleder. 

* Vi oppfordrer til å spare Geiter. 

* Det kan skytes Rev, Grevling, And og Due (sett deg inn i artens jakttider osv.) 

* Storfugl er FREDET i Fredrikstad kommune. 

* Alle nye jegere i terrenget må være med på grensegang, et krav for å få jaktkort. 

* Alle er pliktige til å være med på grensegang, når jaktansvarlig krever det. 

* Den enkelte jeger må følge jaktens lover og regler. 

 

  Regler for rådyrjakt på Elingaard, i regi av Onsøy JFF: 

* Bukkejakt fra 10.08 – 24.09. (Kun lovlig med rifle) Husk storviltprøven! 

* Kun hornbærende og kalv i perioden før elgjakta, 25.09 til Start elgjakt 

* Ordinær Rådyrjakt ETTER Hoved- Elgjakten (normalt 14 dager etter start) og til 23 desember.  

* Vi oppfordrer til å spare Geiter. 

* Det kan også skytes Rev, Grevling, And og Due (sett deg inn i artens jakttider osv.) 

* Storfugl er FREDET i Fredrikstad kommune. 

* Alle nye jegere i terrenget må være med på grensegang, et krav for å få jaktkort. 

* Alle er pliktige til å være med på grensegang, når jaktansvarlig krever det. 

* Det jaktes kun på de tildelte datoer. 

* Den enkelte jeger må følge jaktens lover og regler. 



          Dugnad = 

 
 

• Hjelpe til på Jegertrap stevner i regi av Onsøy jff. 

• Hjelpe til på Figurjakt stevner i regi av Onsøy jff 

• Generelle dugnader på bane og anlegg, som det kalles inn til: 

• Klipping av gress. 

• Maling av våre bygninger, utv. og innv. 

• Rydding av uteområde. 

• Rydding og renhold innvendig i vår bygningsmasse. 

• Beskjæring av kvist og trær. 

• Generelle dugnader på lerduebaner. 

• Generelle dugnader på riflebane. 

• Beskjæring, rydding for poster. Ved våre jaktområder (Elingaard og Skogland) 

• Dugnader på Stugukoia, Nord-Odal. 

• Bisittere på jaktturer for ungdom/ nybegynnere. 

• Bidra med mat til Fiskeaften, eventuelt en viltaften. 

• Generelt hjelpe til ved aktiviteter for ungdom/ nybegynnere. 

• Hjelpe til med arrangementer, som årsfest ol. 
 

 

For de som ikke skulle klare å utføre slike dugnader, pga. Sykdom, alder osv: 

Når de andre har dugnad, så kan dere: 

 

• Bake en kake. 

• Koke noe kaffe. 

• Steke noen vafler. 

 

          Det gjør alle glade 😊 
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