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BLAKER JEGER OG FISKERFORENING  

MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2018  

Jakt 2018 

I 2018 blir jaktforholdene som følger:  

 

Kommuneskogen: 

Rådyr, fugl og hare.  

Jakttid: 10.09. til 23.12. Hare fram til 28.02. 2019. 

Tidlig bukkejakt med rifle fra 10.08.-24.10. 

Det kan jaktes alle dager, med opphold i elgjakta (05.10-21.10). 

 

Krogstad skog:  

Rådyr, fugl og hare.  

Jakttid: 10.09 til 23.12. Hare fram til 28.02. 2019. 

Tidlig bukkejakt med rifle, fra 10.08.-24.10. 

Det kan jaktes alle dager, med opphold i elgjakta  (05.10-21.10). 

 

Jaktkort 

Det tilbys sesongkort og dagskort for hele terrenget (Kommunen + Krogstad). 

Salg av 1-dagskort vil foregå hos, Benjamin Vangen, Vestlia 97, 1930 Aurskog, tlf. 996 41 512. De som vil ha 
sesongkort må sende skriftlig søknad om dette til Benjamin Vangen, Vestlia 97, 1930 Aurskog, innen 1. 
august. Trekning i midten av august. Alle som blir tildelt kort får beskjed. Benytt vedlagte søknadsskjema. 
Når det søkes rådyr/bukkekort SKAL godkjent hund eller ettersøksavtale ligge ved søknaden. 

Søknaden må inneholde navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer. 
Etter endt jakt sendes kort til Blaker JFF, postboks 157, 1921 Sørumsand. 

Husk straks å melde fra om felt rådyr. Jakten avsluttes når kvoten er fylt. Ved eventuell restkvote 1. desember 
kan det bli aktuelt å arrangere fellesjakt. Dette annonseres på våre hjemmesider. 

 

Priser: 

Sesongkort, fugl  og hare: Kr. 750,-      

1-dagskort, fugl og hare:  Kr. 200,-     

Rådyrkort:    Kr. 750,-   Kortet gjelder kun for ett dyr! 

Tidlig jakt på råbukk:  Kr. 1000,-  Kortet gjelder kun for ett dyr! 

 

 

 

Søknadsskjema 

 

De som ikke leverer jaktrapport, vil ikke komme i betraktning/utelukkes ved neste års 
søknad! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad sendes til Benjamin Vangen, Vestlia 97, 1930 Aurskog, innen 10. Aug.  

Ved spørsmål ring tlf. 996 41 512.   

Husk kravet om ettersøkshund. Ettersøkshundavtale legges ved søknaden. Storviltprøve må 
avlegges ved riflejakt. 

Jakt er kun tilgjengelig for medlemmer av BJFF. 

 

På grunn av avtalen vi har med Sørum kommune og den generelle rådyrbestanden henstilles 
rådyrjegerne til å ikke skyte produktive hunn-dyr. 

Kort for tidligjakt på råbukk gjelder kun for felling av ett dyr. Ved felling må nytt kort løses for å 
jakte videre. Ved eventuell fylling av kvoten stoppes kortsalget. 

 

Når elgkvoten er fylt, kan jakten startes opp i  både Krogstad og  kommuneskogen.  

 

 

Storviltprøve. 

Skyting til storviltprøven på Dalbakk hver mandag fra 8. mai til 3. september, med unntak av 
juli mnd. Nærmere info oppslått på standplass. 

Treningspatroner selges på banen. 6,5x55, 308W, 30-06.   
Skyting hver mandag fram til sesongslutt fra kl 18.00. 

Ekstra skytedager i august og september er lørdag 25/8 og 1/9. 

 

Elgbane. 

Skyting på elgbanen hver tirsdag fra kl. 18.00 frem til 15/8, med unntak av juli mnd. 

 

    Jeg søker herved om følgende jakt i Blaker JFF`s område for 2018:  
 
  
     
 
     Sesongkort småvilt:          Rådyrkort:                 
 
    Navn:       __________________________________________________ 
  
    Adresse:  ___________________________________________________ 
 
    Telefon:   ___________________ Medlemsnr.: ____________________ 

   

 



Leirdueskyting. 

Skyting foregår hver onsdag fram til sesongslutt, med unntak av juli. 

Skytingen starter kl 18.00. 

 

Sau/Hund 
 

Kontakt Sven Østlie, 414 42 816/982 85 016. 

 

Fiskekort 

Fiskekort selges hos:  Olav Bakke, Blystadlia,   Ståle Harsheim, Blaker,   Jakt & Skyting, 
Sørumsand og på www.inatur.no.  

Sesongkort Kr: 200.-, ukekort Kr: 100,-, dagskort Kr: 50,-. 

 

Viltmålskyting 

Vi disponerer viltmålbane innendørs for skyting med luftgevær. Det skytes på bevegelig mål. 
Interesserte kan kontakte Espen Krogstad for mer info/skyting, tlf.: 913 94 075. 

 

Gaupejakt 

Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon når denne tiden nærmer seg. 

 

Klubbjakke med logo.  

Hvem er interesert i dette? Priser på dette kommer an på hvor mange som vil ha. Kontakt 
styret/mannskap på banene. 

 

Jegermester Blaker JFF 2018   

Se info nettside www.blakerjff.no 

 

Vi skal kåre Jegermester 2018, følg med på www.blakerjff.no / Facebook: Blaker Jeger og 
Fiskerforening  ( https://www.facebook.com/groups/180148982008203/). 

Tidspunkt: 4. August, Påmelding  9-11. 

 

Vi skyter 30 skudd med hagle og ca. 20 skudd med rifle.  

Det skytes etter BJFFs regler.  

 

Så ta fram hagla og rifla fra skapet og still opp på en uhøytidlig dyst på banen 

 

Klubbmesterskap Elgbane 

Avholdes 7. August kl 18.00 



 

 

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Blaker Jeger

Slik gjør du det: 

 

1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av  

    Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 991076093 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller
4. Norsk Tipping Mobilspill. 
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