
PINK MOUNTAIN OUTFITTERS 
 
ER DU TIL JAGT, VILDMARK OG UNIKKE 
NATUROPLEVELSER … 
 
Det ene øjeblik lunter en sortbjørn over vejen, i det næste ses en hvidhovedet ørn i et styrtdyk efter en flok 
jordegern. Canada er mødet med den vilde natur.  
En overdådig natur af et omfang, man næppe kan beskrive. 
Når man står der midt i vildmarken med jagtriflen over skulderen og betragter naturscenerierne, får man 
fornemmelsen af, at man er det første menneske, der sætter sine ben i disse ukendte landskaber. 
Disse vidder kan tænde de fleste jægeres instinktive lyst til at gå på jagt, nyde naturen og lade op på ny.  
De fleste jægere har på et eller andet tidspunkt ladet tanken strejfe om at aflægge dette storslåede land et 
besøg. Vi tilbyder jagt på de mest almindelige nordamerikanske vildtarter – her til markedets stærkeste priser! 
 

Hvem er PINK MOUNTAIN OUTFITTERS  
Rocky Mountains er bl.a. kendt for nogle af klodens smukkeste bjerge. Hos PINK MOUNTAIN OUTFITTERS 
finder du noget nært et paradis for naturelskere, der gerne vil opleve den uberørte vildmark.  
Outfittet er et familieforetagende drevet af familien Lloyd Clark, som driver outfittet i samarbejde med et team 

af guider og wranglers. Lloyd Clark har 
drevet sin virksomheden igennem snart 30 år 
og er kendt og respekteret for sin 
professionelle og seriøse indgang til jagten. 
Han er også kendt for at jagt og 
naturoplevelser er vigtigere end god mad og 
højt indkvarteringsniveau. Maden er jævn og 
rigelig, men du vil ikke huske turen for 
gourmet mad, gode madrasser og fine 
sanitære forhold. Her er tale om en 
vildmarksoplevelse med indkvartering i faste 
hytter, flytbare camps, der ligeledes er 
etableret til formålet.  
Her oser af jagt, vildmark, adventure og store 
naturoplevelser. I tillæg hertil tilbyder vi dig 
den sikkerhed, der ligger I  
 
 

Jelling Jagtrejser, er registreret i Rejsegarantifonden med regnr. 1450. Jelling Jagtrejser arrangerer fuld pakke 
inkl. fly, evt. hotelovernatning og rejsegaranti.  
Vi er ligeledes behjælpelige med hjemtransport af trofæer og evt. vejledning i forbindelse med konservering af 
dine trofæer. 
 

Jelling Jagtrejser & Scotsport 
Gl. Kattrupvej 87, DK 8732 Hovedgård – Phone +45 2210 8060 

www.jellingjagtrejser.dk / www.scotsport.dk / E-mail kan@jellingrejser.dk  

http://www.jellingjagtrejser.dk/
http://www.scotsport.dk/
mailto:kan@jellingrejser.dk


 

 Generelt om rejserne - Rejsen frem til PINK MOUNTAIN OUTFITTERS 

Jelling Jagtrejser finder i samarbejde med jer en passende flybillet og er jer behjælpelige 
med den papirmæssige del af at få jeres våben ombord på flyet. Normalt flyver vores 
gæster ud af København, Billund eller Hamborg.  
Herfra med en mellemlanding i mellemeuropæisk lufthavn, herfra videre til f.eks. 
Vancouver og videre med indenrigsfly til Fort St. John.  
Priserne vil variere fra alt efter rute og sæson. Efter ankomst til Fort St. John overnattes den første nat på 
hotel. Alle gæster vil blive afhentet på hotellet i Fort St. John ved middagstid og kører et par timer frem til Base 
camp.  

 
Vi skal indfri dine forventninger 
At sælge jagtrejser handler blandt andet om at sælge og indfri forventninger. Det er derfor vigtigt at du forud 
for din rejse har gjort dig klart, at vildttætheden er langt mindre i Canada, end den er i mange europæiske 
jagtlande.  
Det er derfor også vigtigt, at du fokuserer på netop den vildtart, du har ønske om at nedlægge, og at du ikke 
forventer at nedlægge en tre fire arter på én og samme rejse, medmindre du sætter tiden af til det, og at 

vælger en kombinationsjagt 
over feks.15 eller 20 dage. 
Fokuser på f.eks. elk eller 
moose og løs måske en tag 
til begge arter, hvis 
situationen skulle opstå! 
Forvent aldrig mere end 1 
stk. vildt pr. efterårsjagt og 
at det kan være du vender 
hjem helt uden. Det er 
heldigvis ikke bare lige… 
Har du specielle ønsker om 
transport, indkvartering eller 
jagtform, vil vi naturligvis 
undersøge mulighederne og 
forsøge at indfri dine ønsker. 
 

 
 
Hytterne og teltlejrene 

Outfittet råder over en hovedlejer (base camp) med de fleste moderne bekvemmeligheder samt over flere 
mindre hytter i området, som ikke har helt samme komfort som hovedlejren.  
Hytterne har et primitivt køkken, senge og opvarmning med brændeovn. Nogle af hytterne har også et lille 
toilethus og mulighed for et køligt bad! Du overnatter i din medbragte sovepose eller lejer én på stedet. 
At bo i telt er i sagens natur lidt mere primitivt.  
Vi slår lejr nær en bæk, sø eller flod, så vi har adgang til frisk vand.  
 

Transporten  
Transporten i reviret kan foregå fra firehjulstrukne trucks, med ATVére eller i kano, båd eller gummibåd alt 
efter hvilken jagt du skal på, årstid samt vejr og vind etc., 
 



Jagt i Rocky Mountains 
Jagten foregår som en ”spot and stalk” jagt. 
Rocky Mountains er smuk på alle årstider! Naturen kan være lunefuld, og specielt om 
efteråret kan vejret være en udfordring i bjergene, da vejret hurtigt kan skifte.  
Allerede fra slutningen af september kan det smukkeste solskinsvejr afløses af regn, tåge 
og sne.  
 
Det er derfor vigtigt at du har pakket kufferten rigtigt hjemmefra.  
Hos Jelling Jagtrejser har vi selv jaget og nedlagt alle de vildtarter vi tilbyder, så vi ved, hvad du behøver i 
forhold til årstid og jagtform. Vi fremsender dig en pakkesite. 
  
PINK MOUNTAIN OUTFITTERS prispolitik er fair.  
Du betaler alene for jagten. Trofæafgifterne kommer til som et tillæg på alle sensommer og efterårsjagter – du 
kommer altså ikke til at betale for noget du ikke nedlægger!   
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Priser på jagter i efteråret: 
 
Prisen inkluderer:  

• Afhentning og aflevering fra hotellet i Fort Saint.  
• Ophold og forplejning fra ankomst til hovedlejren og under jagten og til afgang herfra.     
• Personlig guide (1:1) og al transport uanset køretøj eller transportmiddel under jagten 
• Et af nedennævnte trofæer inkl. i prisen 
 

Prisen inkluderer ikke:  

• Licens til det enkelt dyr (Tag) / jagtlicens (cirka US 400,-)  

• Trofæbehandling i lejren og klargøring til konservator (Skinning og nedsaltning CAD $ 500,-) 
• Omkostninger hos konservator og hjemtransport af trofæer   
• Flyrejse til og fra Fort. St. John.  
• Hotel udgifter I Fort St. John ifm. ud- og hjemrejse – Jelling Jagtrejser reserverer og du betaler selv. 
• Drikkepenge, I Canada er det almindeligt at give drikkepenge til de ansatte i lejren for god service.  
• Evt. leje af sovepose, våben, ammunition etc. 

 
Priser oplyst i DKK pr.  

• Moose – 10 dage – jagtføring 1:1  DKK 69.000,- 

• Moose – 10 dage – jagtføring 2:1  DKK 55.000,- 

• Elk (Wapiti) – 10 dage – jagføring 1:1 DKK 78.000,- 

• Sortbjørn   DKK 27.000,- 
 
 
 
 
 



Special jagt: ”River Float Combo-hunt” fra 10 til 21. sept. 2019 

Dette er en anstrengende og barsk jagt, hvor du flyder i en gummibåd, padle op- og 
nedstrøms og jager dyrene fra vandet – et virkeligt eventyr. Det bliver med overnatning på 
primitiv vis i telt, direkte på flod  
eller søbred eller måske endda under åbne himmel i en varm sovepose. En jagtoplevelse 
for dig der vil rigtig vildmarkseventyr. Dyrene søger mod bredden af floden eller søen og 
af en eller anden årsag er dyrene ikke så agtpågivende i forhold til det der sker fra vandet 
Inkl. 5 % VAT      DKK 42.500,-  
 

Prisen inkluderer:  
• Afhentning og aflevering fra hotellet i Fort Saint.  
• Ophold og forplejning fra ankomst til hovedlejren og under jagten og til afgang herfra.     
• Personlig guide (1:1) og al transport uanset køretøj eller transportmiddel under jagten 
 

Prisen inkluderer ikke:  
• Licens til det enkelt dyr (tag)  

• Trofæbehandling i lejren og klargøring til konservator (Skinning og nedsaltning CAD $ 500,-) 
• Omkostninger hos konservator og hjemtransport af trofæer   
• Flyrejse til og fra Fort. St. John.  
• Hotel udgifter I Fort St. John ifm. ud- og hjemrejse – Jelling Jagtrejser reserverer og du betaler selv. 
• Drikkepenge, I Canada er det almindeligt at give drikkepenge til de ansatte i lejren for god service.  
• Evt. leje af sovepose, våben, ammunition etc. 

 
Trofæafgifter  
Moose & Elk   kr. 15.000,- (Jagttid 15. august til 31. oktober) 
Sortbjørn  kr. 10.000,- (jagttid fra 9. maj til 30. juni) 
Puma  kr. 18.000,- 
Ulv  kr.   6.500,-  
Coyote (prærieulv) kr.   3.000,-  
 
  


