
Ricky McMorn Stalking  

Bukkejagt - Berwick-Upon-Tweed – Nordøstlige England 

 

I grænselandet mellem England og Skotland har vores game keeper Ricky 

McMorn tilgang til mere end 10.000 ha fremragende agerland.  

Man kan faktisk jage både i England og Skotland, da Ricky har jagt i begge 

lande. Ønsker du det – opfylder vi dit ønske! 

 

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 leje og anvende til jagten med mindre man 

insisterer på at medbringe sin egen – pris GBP 10,- pr. outing. 

Medbringe man en riffel skal der udstedes en våbentilladelse kr. 500,- (ekspeditionstid min. 6. uger) 

Jagten 

Reviret er et meget alsidigt landbrugsrevir bestående af afvekslende afgrøder, større og mindre remisser, samt 

mindre skovarealer.  

Her findes en særdeles stærk bestand af råvildt med rigtig stærke bukke. 

Der nedlægges årligt cirka 50 til 60 bukke i april og maj måned. 

Cirka 20 til 25 % af alle bukke der nedlægges, er i medaljeklassen. 

Jagten foregår som en stalk og med ansitz fra stige eller skydehuse (Hochsitz, skydestige eller skjul stående 

på jorden). Evt. anvises man et mindre areal, man egenhændigt kan pürsch på.  

Ricky kender sine bukke og ved hvor de færdes og finder deres føde.  

Ricky sætter normalt én af jægerne af på ansitz og ledsager den anden. 

Vores kunder kommer ofte tilbage fordi jagtformren har været god for dem og fordi den nedlægger gode bukke 

til fornuftige penge. 



 

 

Indkvartering 

Vores jægere bor på en mindre landevejskro eller på den lokale pub efter eget 

ønske. Der er tale om indkvartering i pæne dobbeltværelser med eget bad og 

toilet. De indkvarteringer vi bruger har en lille pub og en helt ok spiserestaurant. 

Her kan tilkøbes aftensmad for et mindre beløb i tillæg til nedenstående pris 

alene med morgenmad.  

 

 

 

 

 

 

Pris pr. jæger 

4 dages ophold på B & B / 3 dages jagt med jagtføring 2:1   kr.  6.950,- 

5 dages ophold på B & B / 4 dages jagt med jagtføring 2:1   kr.  8.700,- 

Tillæg ved jagtføring 1:1 pr. jagtdag    kr.     300,- 

Evt. ekstra outing pr. jæger     kr.     875,- 

Evt. ekstra jagtdag pr, jæger    kr.  1.750, 

Tillæg fro enkeltværelse pr. nat.   kr.     200,- 

Engelsk våbentilladelse / Firearms Permition   kr.     500,- 

Flypris anslået (med forbehold kan både være dyrere og billigere) kr.   2.500,-  

Lejebil pr. dag cirka fra 350,- (afhænger af bil, periode og antal dage) kr.      350,- 

Leje af riffel inkl. ammunition pr. dag. (Tikka og Blaser)  kr.     175,-  

 

 

https://www.facebook.com/TheIslandViewInn/photos/?tab=album&album_id=1522783364677316


 

Ricky McMorn Stalking Prices in GBP 2020 
Trofæafgifter (afkogt og fratrukket 90 gram) 

Bukke indtil 299 g GBP 150,- 

Bukke indtil fra 300 til  349 g GBP 250,- 

_______________________________ 

 

Bukke på 350 g  GBP 300,- 

Bukke på 360 g GBP 320,- 

Bukke på 370 g GBP 340,- 

Bukke på 380 g GBP 360,- 

Bukke på 390 g GBP 380,- 

Bukke på 400 g GBP 400,- 

________________________________ 

 

Bukke på 410 g GBP 470,- 

Bukke på 420 g GBP 490,- 

Bukke på 430 g GBP 510,- 

Bukke på 440 g GBP 530,- 

Bukke på 450 g GBP 550,- 

Bukke på 460 g GBP 570,- 

Bukke på 470 g GBP 590,- 

Bukke på 480 g GBP 610,- 

Bukke på 490 g GBP 630,- 

Bukke på 500 g GBP 650,- 

________________________________ 

 

Bukke på 510 g GBP 700,- 

Bukke på 520 g GBP 720,- 

Bukke på 530 g GBP 740,- 

Bukke på 540 g GBP 760,- 

Bukke på 550 g GBP 780,- 

Bukke på 560 g GBP 800,- 

Bukke på 570 g GBP 820,- 

Bukke på 580 g GBP 840,- 

Bukke på 590 g GBP 860- 

Bukke på 600 g GBP 900,- 

 

Nedlægges bukke med en nettovægt på mere end 600 g betales GBP 22,- for hver 10 g over 600 gram. 

(If bigger it´s GBP 22,- for each 10 g).  

 

 



Vores forfædre, vikingerne fra i JELLING, viste os 

vejen.  Med vikingeskibe drog de ud mod fjerne 

horisonter og udlevede drømmen om oplevelser i 

det fremmede!  

 

I dag gør vi det heldigvis lidt mere kultiveret, men 

grundlæggende er det vel de samme drifter, som 

giver os udlængsel?  

Har du et behov – STORT eller lille, så er vi er vi et par friske og seriøse rejseoperatører, der er klar til at 
tilbyde dig hjælp til dit næste rejsearrangement. Til at give dig inspiration og idéer til hvad du, dine 
medarbejdere eller din familie kunne tænke sig at opleve i det store udland, hvad enten det drejer sig om en 
jagtrejse eller en ”almindelig” rejseoplevelse, en firma- og eventrejse 
________________________________________________________________________ 

Sådan bor vi …            

 

________________________________________________________________________ 
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