Onkamon Metsästysseura ry

JÄSENTIEDOTE

Kesäkokouksen 29.7.2018 PÄÄTÖKSIÄ
Kiintiöt:

Metso ( ukko ) 1 kpl, koppelo rauhoitettu,
Teeri ( ukko ) 1 kpl, akka teeri rauhoitettu.
Jänis 10 kpl ( Rusakoille ei rajoitusta ).
Riekko ja metsähanhi ja kauris rauhoitettu.
Majavasaaliista ilmoitus sihteerille

Vierasoikeus:

Pienriista 10 € / vrk, saalis isännän kiintiöstä.

Karhunmetsästys:

50 € / syksy jäsenen seurassa, karhunmetsästyksen johtajan
( Esa Hannosen ) johdolla. Ei maksua seuruejahdissa mukana
ollessa seuran jäsenille. Metsälle haluavat ottakaa yhteys Esa
Hannoseen p. 0500122277. Säännöt käytävä lukemassa ja
allekirjoittamassa Esa Hannosen, Martti Simosen, Mika Suden tai
Juha Pekka Raatikaisen luona.

Hirvijahti:

20 € / vrk jäsenen seurassa. Lihaosuudesta päättää ryhmä.

Sorsastus:

20 € syksy ja 10 € viikko.

Vieraskortin maksaminen:
Ennen metsälle menoa seuran tilille FI53 5153 6620 0192 58,
kuitissa joka oltava mukana metsällä, ilmettävä vieraan/vieraiden
nimet, isännän nimi ja metsästyspäivä, tai ostamalla entiseen
tapaan vieraskortti.
Vieraskorttia ei tarvita pienpetopyytäjiltä, mutta vieras isännän
seurassa.
Lupien myyjät:

Seppo Holopainen, Markku Simonen, Mika Susi, Olavi
Ehrukainen sekä Onkamon Auto.

Rauhoitusalue:

PERIVAARA 1.9 – 31.10.2018 Kaikelta riistalta ( pl.sorsastus,
hirvi, karhu, villisika ja pienpedot ). Koirakokeet sallittu, ilman
asetta.
Alueen rajat: Viesimontie – Lahnalammentie – Riihiahontie –
Kannuksentie – Kannuksen rantaa Viesimontielle.

Koirakokeet:

26.8.2018 Nuorten pohjanpystykorvien linnunhaukkukoe, maasto
Perivaara.
22.9.2018 Tohmajärven-Värtsilän Metsästysseura r.y. 90vuotisjuhlakoe, maasto Perivaara. Koe on kutsukilpailu ja
seurasta saa sinne osallistua edustaja, yhteys pian sihteeriin tai
suoraan Ritva Pirhoseen.
29.9.2018 Lohkon 3 karsinta ajokoe, maasto Perivaara.

Hirvikokous:

Su 30.9.2018 alkaen klo.17.00 seuran tiloissa.

Ampumakilpailu

Seuran jäsenten välinen ampumakilpailu pidettiin Jylmän radalla
29.7.2018. Tulokset talvikokouksessa.

Huom !

Yleinen kokous päätti asetuksen vaatiman ampumakokeen tai
seuran johtokunnan jäsenen valvonnassa suoritetun harjoituksen
hirvimetsälle pääsyn edellytykseksi, ammunnasta kirjanpito.
Valvojana voi toimia myös virallinen ampumavalvoja. Harjoittelu
koskee myös jahtivieraita.

Talvikokous 2019

Seuran talvikokous pidetään Majalla 24.2.2019 alkaen
klo.17.00.

Saalistilasto:

Lähetä saalistilasto sihteerille 15.2.2019 mennessä tai
sähköpostiin vastaavat tiedot. Muulla tavalla tehty ilmoitus ei
kelpaa ja myöhästynyt tai jättämättä jäänyt ilmoitus aiheuttaa
jäsenelle 10 € lisämaksun.

Jäsenmäärä:

156 jäsentä.
Turvallista jahtia!
Sihteeri
Kirsi Tahvanainen
p. 050 374 5370
kitahvanainen@gmail.com

