Ricky Mcmorn Stalking
Bukkejagt - Berwick-Upon-Tweed
I grænselandet mellem England og Skotland har vores game keeper Ricky
Mcmorn tilgang til i alt 30.000 acres af fremragende farmland. Reviret er et
meget alsidigt landbrugsrevir bestående af afvekslende afgrøder, større og
mindre remisser, samt mindre skovarealer. Her findes en særdels stærk bestand
af råvildt med rigtig stærke bukke.
Der nedlægges årligt cirka 70 bukke fra april til august.
Cirka 1/3 af alle trofæer der nedlægges er i medaljeklassen.
Jagten foregår som en stalk, hvor én af jægerne jager med stalkeren og én anvise en hochsitz eller mindre
jagtrareal, hvor man så kan pürsche eller sættes på anstand på egen hånd, hvor stalkeren ved en evt. buk vil
træde ud af buskadset.
Vores jægere bor i et mindre farmhus eller på den lokale pub efter eget ønske.
Pris pr. jæger
4 dages ophold på B & B / 3 dages jagt med jagtføring 2:1
5 dages ophold på B & B / 4 dages jagt med jagtføring 2:1
Evt. ekstra outing pr. jæger
Evt. ekstra jagtdag pr, jæger

kr. 7.950,kr. 9.700,kr. 875,kr. 1.750,-

Rejsen
Den letteste måde at komme til reviret på er at flyve til enten Newcastle eller Edinburgh.
Her lejer man en bil og kører frem til adressen.
Ricky Mcmorn har to ganske udmærkede rifler, som man kan låne og anvende til jagten med mindre man
insisterer på at medbringe sin egen.
Medbringe man en riffel skal der udstedes en våbentilladelse kr. 500,- (ekspeditionstid min. 6. uger)

Trofæafgifter (afkogt og fratrukket 90 gram)
Bukke indtil 299 g
kr. 1.250,Bukke indtil fra 300 til 349 g kr. 2.500,_______________________________
Bukke på 350 g
kr. 3.000,Bukke på 360 g
kr. 3.200,Bukke på 370 g
kr. 3.400,Bukke på 380 g
kr. 3.600,Bukke på 390 g
kr. 3.800,Bukke på 400 g
kr. 4.000,________________________________
Bukke på 410 g
kr. 4.700,Bukke på 420 g
kr. 4.900,Bukke på 430 g
kr. 5.100,Bukke på 440 g
kr. 5.300,Bukke på 450 g
kr. 5.500,Bukke på 460 g
kr. 5.700,Bukke på 470 g
kr. 5.900,Bukke på 480 g
kr. 6.100,Bukke på 490 g
kr. 6.300,Bukke på 500 g
kr. 6.500,________________________________
Bukke på 510 g
Bukke på 520 g
Bukke på 530 g
Bukke på 540 g
Bukke på 550 g
Bukke på 560 g
Bukke på 570 g
Bukke på 580 g
Bukke på 590 g
Bukke på 600 g

kr. 7.000,kr. 7.200,kr. 7.500,kr. 7.700,kr. 7.900,kr. 8.100,kr. 8.300,kr. 8.500,kr. 8.700,kr. 9.900,-

Nedlægges bukke med en nettovægt på mere end 600 g betales kr. 250,- for hver 10 g over 600 gram.

