Regler för Rovdjurskampanjen

Samtliga deltagare får som vanligt ett diplom för sin medverkan i
Rovdjurskampanjen. De jägare och fångstmän som samlar mer än 1 000 poäng, får
dessutom ett exklusivt medlemskap i 1 000-klubben med diplom och tygmärke. För
att delta krävs att man skickar in en bild av det vilt man fångat eller att man låter en
jaktkamrat intyga vad man skjutit eller fångat. Jaktjournalen förutsätter att alla
deltagare ser till att själva vara med på bilden så att vi kan publicera ett urval av
bilder i Jaktjournalen.
Skärpta regler
Målsättningen med Jaktjournalens Rovdjurskampanj är att sprida kunskaper om
viltvårdens betydelse och vikten av att vara uthållig i viltvårdsarbetet. Du kan notera
dina fångster på Jaktjournalens hemsida, www.jaktjournalen.se och klicka på rubriken
Mer jakt och sedan Rovdjurskampanjen. Där kan du även ladda upp dina bilder samt
läsa reglerna för Rovdjurskampanjen.
Fyll i talongen
Rovdjurskampanjen startar den 1 augusti 2019 och pågår fram till den 15 april 2020.
Observera att all jakt sker enligt jakttabell. Du kan även välja att fylla i talongen i
tidningen och skicka tillsammans med bild med vanligt post. Om du inte har någon
bild av din fångst kan du låta en kamrat intyga fångsten med namn och
telefonnummer. Rapporter utan intyg eller bild accepteras inte.
Årets viltvårdare
Nytt för i år är att alla deltagare får en lott vilket betyder att alla har lika stor chans att
vinna några av de tio priserna. Målsättningen med Rovdjurskampanjen är att så
många som möjligt ska delta och att alla ska ha samma chans till våra priser. Det
viktigaste är inte tävlingsmomentet, utan att så många som möjligt bidrar till
viltvården.
Den jägare som har flest poäng utses till Årets Viltvårdare i respektive klasser och får
en tavla som bevis på sina extremt goda viltvårdsinsatser. Yrkesjägare och jaktelever
betraktar vi som proffs som deltar i en egen klass.
Viltvårdslotteriet
1)Ägaren av den först dragna lotten blir lycklig ägare till ett salongsgevär Brno 435,
Varmint med matchpipa från Normark, värde cirka 6 000 kronor.
2) Uovision Glory 4G åtelkamera från Casström, värde 4200 kronor.
3) Rävfälla från Lotin, värde 2 800 kronor.
4) Bolygard åtelkamera från Hylte Lantmän, värde 2 000 kronor,
5) Lotion grävlingsfälla, värde 2 000 kronor,
6) Genzo Royal 155XTM Komradio från Hylte Lantmän, värde 2 000 kronor,
7) Delta Forest handkikare 8x42, värde 1 700 kronor,
8) Lövcamoställ från Swedteam, värde 1 650 kronor,
9) Lars Fält Lockback, fällkniv från Casström, värde 1 250 kronor.
10) Ghillisuit från Astro Sweden, värde, 1 200 kronor.
11) Minkfälla från Lotin, värde 900 kronor,
12-14) Vålsjögillret med låda, från Z-aim, värde 700 kronor.

15-16) Marttiini Martef jaktkniv från Normark, värde 700 kronor.
16-20 pris) Sex månaders förlängning av din prenumeration på jaktjournalen, värde
400 kronor.
Poäng:
Rödräv
Mård
Grävling
Mink, iller
Kråka, måsfågel,
skata och nötskrika

120p
90p
80p
20p
15p

