
 

     

SCOTSPORT PRISLISTE 2019 
Velkommen til vores prisliste. Vi beregner hverken administrationsgebyrer eller tillægger særafgifter. Vi er nødt til at tage et forbehold 

for evt. fejl, pludselige prisændringer pga. udsving i valutaen etc.  
 

ENGLAND 
1: Muntjac og kinesisk vandrådyr 
Priseksempel inkluderer: 2 dages jagt 2:1, 3 dages ophold på hotel/guest 
house m. morgenmad, indkvartering i dobbeltværelse og kørsel på reviret 
Pris pr. jæger DKK 6.750,- 
 
Muntjac og kinesisk vandrådyr 
Priseksempel inkluderer: 2 dages jagt 1:1, 3 dages ophold på hotel/guest 
house m. morgenmad, indkvartering i dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.600,- 
 
Muntjac og kinesisk vandrådyr 
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt 2:1, 4 dages ophold på hotel/guest 
house m. morgenmad, indkvartering i dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.000,- 
 

SKOTLAND 
2. Bukkejagt på Royal Deeside Estates, slutningen af april til august 
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt, 6 pürsch 1:1, 4 dages ophold på 
jagtslottet Learney House med egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 9.900,- 
 
Bukkejagt på Royal Deeside Estates, slutningen af april til august 
Priseksempel inkluderer: 3½ dages jagt, 7 pürsch 1:1, 4 dages ophold på 
jagtslottet Learney House med egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 11.600,- 
 
Bukkejagt på Royal Deeside Estates, slutningen af april til august 
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt, 8 pürsch 1:1, 5 dages ophold på 
jagtslottet Learney House med egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 12.700,- 
 
Bukkejagt på Royal Deeside Estates, slutningen af april til august 
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt, 8 pürsch 2:1, 5 dages ophold på 
jagtslottet Learney House med egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 9.900,- 
 
Ledsagerpris pr. nat  
Pris pr. nat DKK 675,- 
 
Trofæafgifter 
Bukke indtil 200 gram  GBP 175 
Bukke 201 – 250 gram  GBP 175 
Bukke 251 – 300 gram  GBP 225 
Bukke 301 – 350 gram  GBP 250 
Bukke 351 – 375 gram  GBP 300 
Bukke 376 – 400 gram  GBP 350 
Bukke 401 – 425 gram (mulig bronze)  GBP 400 
Bukke 426 – 450 gram (mulig bronze/sølv) GBP 500 
Bukke 451 – 475 gram (mulig sølv/guld)  GBP 600 
Bukke 476 – 500 gram (mulig sølv/guld)  GBP 700 
Bukke 501 – 525 gram (mulig sølv/guld)  GBP 800 
Bukke 526 – 550 gram (mulig guld)  GBP 900 
Bukke 551 gram og derover (mulig guld)  GBP 1000 
Tillægspriser for medaljetrofæer 
Bronze (105,0 CIC)   GBP 200 
Sølv (115,0 CIC)   GBP 300 
Guld (130,0 CIC)   GBP 400 

 
3. Bukkejagt på Strathmore Estates (Glamis Castle), midt april til august  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt, 6 pürsch, jagtføring 1:1, 4 dages 
hotelophold m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 10.500,-   
 
Bukkejagt på Strathmore Estates (Glamis Castle), midt april til august  
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt, 8 pürsch, jagtføring 1:1, 5 dages 
hotelophold m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 13.500,-  
 
Bukkejagt på Strathmore Estates (Glamis Castle), midt april til august  
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt, 8 pürsch, jagtføring 2:1, 5 dages 
hotelophold m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 9.800,- 
  
Ledsagerpris pr. nat  
Pris pr. nat `DDK 675,- 
 
Trofæafgifter 
Bukke op til medajleklasse  GBP 275 
Bronzemedalje   GBP 700 
Sølvmedalje   GBP 1000 
Guldmedalje   GBP 1350 
 
4. Bukkejagt på Invercauld & Glenally Estates), start juni til slut juli  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt, 6 pürsch 2:1, 2 hillbukke uanset 
størrelse, 4 dages ophold på hotel eller guesthouse m. morgenmad, 
dobbeltværelse og kørsel på reviret. Evt. ekstrabuk til fastpris GBP 225. 
Pris pr. jæger DKK 11.900,- 

 
Bukkejagt på Invercauld & Glenally Estates), start juni til slut juli  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt, 6 pürsch 1:1, 3 hillbukke uanset 
størrelse, 4 dages ophold på hotel eller guesthouse m. morgenmad, 
dobbeltværelse og kørsel på reviret. Evt. ekstrabuk til fastpris GBP 225. 
Pris pr. jæger DKK 15.200,- 
 
5. Højlandshjort, Royal Deeside/Aberdeenshire Estates, sep. – 20 okt 
Glenfiddich–,  Invercauld–,  Finzean og Glenmuich Estates 
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt 2:1, 2 hjorte, 5 dages ophold på 
jagtslottet Learney House m. egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 20.300,- 
 
Højlandshjort, Royal Deeside/Aberdeenshire Estates, sep. – 20 okt 
Glenfiddich–,  Invercauld–,  Finzean og Glenmuich Estates 
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt 2:1, 1 hjort, 4 dages ophold på 
jagtslottet Learney House m. egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 13.500,- 
 
6. Højlandshjort, Glencally Estate, sep. – 20 okt.  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt 2:1, 2 hjorte, 4 dages ophold på 
hotel eller guesthouse, morgenmad, dobbeltværelse og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 20.300,- 
 
Højlandshjort, Glencally Estate, sep. – 20 okt.  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt 2:1, 1 hjort, 4 dages ophold på hotel 
eller guesthouse, morgenmad, dobbeltværelse og al kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 13.500,- 
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7. Højlandshjort, Glenavon Estate, sep. – 20 okt.  
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt 2:1, 2 hjorte, 5 dages ophold på i 
feriehus, morgenmad, dobbeltværelse og al kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 20.300,- 

 
8. Hundyrsjagt, Glenfiddich og Glencally Estates, sep. – 20 okt.  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt 2:1, ingen afgift for nedlagte dyr, 4 
dages hotelophold m. morgenmad i dobbeltværelse eller ophold på 
jagtslottet Learney House m. egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 13.000,- 
 
Hundyrsjagt, Glenavon Estate, sep. 20 okt. 
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt 2:1 eller 1:1, ingen afgift for nedlagte 
dyr, 4 dages hotelophold m. morgenmad i dobbeltværelse eller ophold på 
jagtslottet Learney House m. egen forplejning og al kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 13.000,- 

 
9. Kombinationsjagt på hind/kalv og småvildt (roughshooting), 21 okt. – jan.  
Priseksempel inkluderer: 1 dags roughshooting, 2 dages hundyrsjagt 2:1, 4 
dages ophold på Learney House m. egen forplejning og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 14.900,- 

 
Kombinationsjagt på hind/kalv og småvildt (roughshooting), 21 okt. – 31jan.  
Priseksempel inkluderer: 1 dags roughshooting, 2 dages hundyrsjagt 2:1, 1 
dags kaninjagt, 5 dages ophold på jagtslottet Learney House m. egen 
forplejning og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 17.500,- 
 
10. Småvildt (roughshooting), 4 – 8 jægere, 21 okt. – 31 jan.  
Priseksempel inkluderer: 2 dags roughshooting, 1 dags kaninjagt og 4 
dages ophold på jagtslottet Learney House m. egen forplejning.  
Pris pr. jæger DKK 13.300,- 

 
Småvildt (roughshooting), 4 – 8 jægere, 21 okt. – 31 jan.  
Priseksempel inkluderer: 3 dages roughshooting og 4 dages ophold på 
jagtslottet Learney House m. egen forplejning.  
Pris pr. jæger DKK 14.000,- 
 
11. Grousejagt, 3 – 6 jægere, 12 aug. – midt sep.   
Priseksempel inkluderer: 2 dages walking up grousejagt med op til 30 fugle 
pr. dag v/6 jagtdeltagere, 3 dages ophold på jagtslottet Learney House m. 
egen forplejning og kørsel under jagten.   
Pris pr. jæger v/ 6 delt. DKK 11.500,- v/ 4 delt. DKK 14.500,- 
 
Grousejagt, 3 – 6 jægere, 12 aug. – midt sep.   
Priseksempel inkluderer: 2 dages grousejagt over stående hunde med op 
til 20 fugle pr. dag v/4 jagtdeltagere, 3 dages ophold på jagtslottet Learney 
House m. egen forplejning og kørsel under jagten.   
Pris pr. jæger v/ 6 delt. DKK 13.400,- v/ 4 delt. 16.300,-  
 
12. Sikahjort på Hearthstane / Olver Estate, midt sep. – 20 okt. 
Prisen inkluderer: 2 dages jagt med jagtføring 2:1 (v. 4 jægere), 3 dages 
ophold i feriehus på egen forplejning og afhentning på indkvarteringsstedet. 
Pris pr. jæger DKK 7.600,- 
 
 
 

Sikahjort på Hearthstane / Oliver Estate, midt sep. – 20 okt.  
Prisen inkluderer: 2 dages jagt med jagtføring 2:1 (v. 2-4 jægere),  
3 dages ophold i guest house, morgenmad og afhentning på 
indkvarteringsstedet. 
Pris pr. jæger DKK 10.000,- 
 
Trofæafgifter 
4-ender hjort DKK 1.700,- / 6-ender hjort DKK 3.375,- 
8-ender hjort DKK 5.100,- 
Medaljehjorte 
Bronze DKK 5.600,- / Sølv 6.200,- / Guld 6.800,-  
 
Hundyrsjagt på Hearthstane/ Oliver  Estate, sika hinder, 21 okt. – ultimo 
nov. Prisen inkluderer: 3 dages jagt, jagtføring 2:1, ingen afgift for nedlagte 
hundyr, 4 dages hotelophold, morgenmad og afhentning på 
indkvarteringsstedet. 
Pris pr. jæger DKK 11.900,- 
 
Kombinationsjagt på sikahind og roughshooting,  
Desværre udgået af programmet 
 

IRLAND  

13. Sneppejagt, 2 – 8 jægere, slut nov. – 31. jan.  
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt med jagtføring 2:1, 4-5 dages ophold 
i feriehus med egen forplejning og kørsel under jagten.  
Pris pr. jæger DKK 14.250,- 
 
 
 
 
 
FORHØR NÆRMERE PÅ  SIKJAGT 

 
14. Sikahjort/vildged, 1 – 8 jægere, midt sep. – slut okt.  
 
Sikahjort/vildged, 1 – 8 jægere, midt sep. – slut okt.  
 
Sikahjort/vildged, 1 – 8 jægere, midt sep. – slut okt.  
 
 
Trofæafgifter: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dette program med prisliste er ment som en appetitvækker. 

Du kan også rekvirere et mere uddybende special program 

over hver enkelt revir Scotsport har til rådighed. 

Vi må tage forbehold for den meget urolige kurs på GBP 

 


