STORTRYK – gode råd m.v.
Nedenstående er en kort beskrivelse af jagtformen stortryk samt gode råd, der kan anvendes ved flere
former for kronvildtjagt.
Generelt: Ved at arrangere en decideret stortrykjagt i et større skovområde, (250 - 700 ha pr. såt) er
erfaringen, at vildtet kommer roligt forbi de spredt placerede riffelskytter. Dette giver bedre muligheder for
at afgive et velplaceret skud samt at udvælge præcist det dyr, som ønskes nedlagt – skån gerne
førerhinden. Vildtet har alle sanser i brug under vandring, hvorfor du anbefales at sidde helt stille på din
jagtstol eller i hochsitzen, og alligevel hele tiden være opmærksom i de ca. 1½-3½ timer, som trykket
forventes at vare. Tobaksrygning, mobilsnak, hosten og hakken, højlydt og ildelugtende ”udluftning” på
posten er bestemt ikke medvirkende til at vildtet kommer til dig!!
I hele jagtområdet er der udvalgt faste poster, hvor kronvildtet normalt passerer forbi, og hvor der er
rimelige muligheder for at afgive skud. Posterne er markeret på det udleverede skovkort, hvorpå 1 cm
svarer til 100 meter i terræn. Skytterne placeres enten ”på jorden” på egen jagtstol eller i hochsitz. Ved
skud på længere afstande (50-100 m) er en skydestok en fordel. Hvis kronvildtet kommer i trav bruges ikke
fast anlæg, men skudafstanden bør så reduceres til 20 - 40 m, som erfaringsmæssigt er den maksimale
afstand, som de fleste jægere kan klare til kronvildt i bevægelse. Råvildt i høje spring, samt ræv i fuld fart
bør man ikke skyde til. Forsøg derimod at få råvildt og ræv til at stoppe op ved at give et skarpt fløjt, og
straks være klar til at afgive skud, hvis vildtet stopper.
Sikkerhed
En ”normal” jagtparole følges, men med den undtagelse, at du nu i princippet skyder inde midt i "såten",
hvor trykkerne og eventuelt publikum bevæger sig.
Det normale skudfelt bliver udpeget når du ankommer til posten. Trykkerne er meget lokalkendte i skoven,
og véd præcis, hvornår de nærmer sig en skytte. Trykkerne medbringer eventuelt et lille signalhorn og
udstøder korte trut og/eller høje råb, når de nærmer sig et muligt skudfelt hos en skytte. Sørg dog for, at
der altid er kuglefang i skudretningen.
Det er altid skyttens fulde ansvar at afgøre, om skudafgivelse er forsvarlig !
Huskeliste:


Jagtstol



Skydestok



Varmt tøj og varme støvler



Evt. termokande med varm drik – og måske et stykke chokolade eller
lign.
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