Passröjning 2020-2021
Område

Arbetslag (Roger och Peter finns som
resurs)

Borberg, Underland och
Rådaheden

Stefan Bååth, Kristina Bååth,
Christer Willman, Fredrik Willman,
Madelene Willman

Kampberg, Lemundtjärn,
Tjärntorp, Älgkoberg

Roger Olsson, Gunnar Fröding,
Per Jonsson, K-G Wennerström, PerÅke Kaldal

Gastberg

Mikael Walstad, Ingemar Olofsson,
Anders Holmqvist, Elin Ljungwall,
Tomas Wallgren

Brattbacken

Bo Sjöström, Lars Larsson, Sofi Bååth,
Jörgen Persson

Rosvålen

Mats Öhman, Mattias Öhman, Camilla
Sundström

Torsbyberg

Axel Bernhult, Mats Persson,
Leif Andersson

Rösberg

Anders Kymäläinen, Torbjörn
Andersson, Ove Andersson

Hemtjärn

Nisse Olsson, Gilbert Olsson

Rännarheden

Jörgen Knudsen, Marcus Pettersson,
Anders Lundberg, Anders Hedlund

Linkberg

Bengt Nyman + medhavd gäst

Björkåsberg

Krister Pettersson, Adrian Lundberg

Ta kontakt med Peter, Roger, Nisse eller Anders om funderingar
föreligger
Passröjarlistan är upprättad utifrån de som anmält sig till årets älgjakt samt de
som förväntas att jaga i höst. De som inte finns uppräknade och önskar delta i
älgjakten meddela Roger Modén detta så får ni er tilldelat ett område att hjälpa
till med passröjningen på.
Namn med fet stil som är understrukna ansvarar för angivna områden. De
ansvariga tar kontakt med Roger för instruktioner samt med de som är
placerade i aktuellt område. Passansvariga distribuerar kartor samt instruktioner
till berörda i sin grupp. Passansvarig förfogar över kartmaterial.
Samtliga pass skall märkas med särskilt älgband (var inte snåla med banden,
man skall hitta till passet utan problem) och förbjuden skjutriktning med rött
band. Var noga med att fylla i numret på skylten med tuschpenna.
Karta samt instruktioner för aktuellt område finns att hämta hos
områdesansvarige då denna kontaktat er. I möjligaste mån skall röjningen
göras tillsammans i gruppen så att säkerheten beaktas vid passplacering.
Återrapportering gällande passplacering mm, sker till områdesansvarige.
Band finns att hämta hos Roger Modén och Peter Larsson,
Passröjningen skall vara klar senast 30 september och den ansvarige ringer
snarast till Roger Modén och meddelar att passen är klara. Ni skall ringa
även om det ej är gjorda några ändringar på passen.
Obs! om problem uppstår med att röja pass eller bygga torn meddela
jaktledningen så fixar de mer folk som hjälper till.
Var och en som röjer ansvarar för att det kommer upp saltstenar på området,
det är utmärkt på kartan (X) där det finns befintliga stenar.
De andra områdena och även nytillkomna stenar skall märkas ut på kartan (X)
och redovisas i samband med passröjningsredovisningen.
Allt detta för att det skall bli med på jaktkartorna inför höstens älgjakt.
Saltstenar finns att hämta hos Krister Pettersson eller Peter Larsson, ring dessa
för att kolla tillgången.

