
Sortbjørn, Moose & Elk
CANADA

 Det kan næsten ikke blive smukkere … 
Det ene øjeblik lunter en sortbjørn over vejen, det næste ses en hvidhovedet ørn i et styrtdyk  

efter en flok jordegern. Canada er mødet med vild natur.
Når man står med jagtriflen over skulderen og betragter naturscenerierne,  

får man fornemmelsen af at være det første menneske, der sætter sine ben i disse landskaber.
De fleste jægere har på et eller andet tidspunkt flirtet har tanken om at besøge dette storslåede land. 

Jelling Jagtrejser tilbyder jagt på de fleste nordamerikanske vildtarter!
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JAGTREJSER - SORTBJØRN 
Canada - British Columbia & Quebec
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Uanset om du henlægger din forårsjagt på sortbjørn til den ene eller anden desti-
nation i Canada, så vil en fantastisk frodig og storslået natur komme dig i møde. 
Her er åbne vidder, så langt øjet rækker. Her er fred, ro og larmende stilhed! 
Vi jager sortbjørn i to forskellige provinser i Canada – British Columbia i vest, 
og Quebec i det østlige Canada.

JAGTEN
Uanset hvilken af de to destinationer du vælger, så vil du efter al 
sandsynlighed få mindst én sortbjørn, uden at vi selvfølgelig kan 
garantere dig dette 100 %, men lige ved og næsten...

Vi plejer at sige, at hvis du kan træffe bjørnen, så får du også  
bjørnen – men, her er jo heldigvis tale om jagt!
Destinationerne gør det ikke ens – indkvarteringsniveauet og 
jagtorganisationen er forskellig – derfor også prisdifferencer. 



C
A

N
A

D
A

 - SO
R

TBJØ
R

N
SORTBJØRN – CANADA
British Columbia 
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SORTBJØRN BRITISH COLUMBIA 
JAGT PÅ SORTBJØRN MED MULIGHED FOR ULV 
I FORÅRET PRIS DKK 28.995,-
Jagten foregår som ”spot and stalk” og inkl. licens til to bjørne 
og en ulv. Prisen inkluderer trofæafgiften for en af bjørnene.
Vi jager hos Pink Mountain Outfitters. 

Vi kan tilbyde jagt på sortbjørn i noget af det mest ”bjørnetætte” 
område i BC. 
Du kommer til at jage på den østlige side af Rocky Mountains i 
det nordøstlige BC. Reviret og outfittet er berømt for sine gode 
bjørne og for sin forplejning og indkvartering – sidstnævnte fordi 
forplejningen kan være mindre god, men nu er det sagt! Jagten og 
området er fantastik, og det må være det primære for dig, som vil 
oplevelsen i vildmarken.
Ydermere er det sådan, at fra cirka 15% af sortbjørnene er ”brune”, 
hvilket betyder, at den heldige jæger kan skyde såvel en sort sort-
bjørn som en brun sortbjørn. 
Landskabet i British Columbia er meget bjergrigt. 60% er dækket 
af nåleskov, mens kun 3% af arealet er opdyrket. 

REJSEN
Rejsen går oftest fra Billund og København via Frankfurt eller Am-

sterdam via Vancouver i det vestlige BC til den lidt mindre by Ford 
St. John. Her har I den første nat på et hotel, som vi reserverer til 
jer, I betaler selv på stedet. 
Næste formiddage afhentes I af vores guide. Herefter kører I til en 
”Liquor shop”, hvor I kan proviantere lidt drikkevarer til de kom-
mende dage. Der er ingen omkostninger forbundet med kørslen i 
Canada – vi finder de billigste og bedste flybillet til jer – vent ikke 
forlænge!

JAGTEN
Jagten foregår som pürsch fra firehjulstrukne biler, firehjulstrukne 
motorcykler, båd eller til fods eller som en kombination. Hoved-
parten af jagten sker fra firehjulstrukne biler, da afstandene er 
store. Jagt fra båd forekommer sjældent, men sker. Bait-jagt er 
forbudt i BC. I foråret kører man ud i reviret, hvor bjørnene oftest 
spottes og færdes i lysninger, fældninger og langs vejkanter langt 
fra civilisationen. Når bjørnen er observeret, indledes en spænden-
de pürsch.
I jager bjørnene 2:1, men bestanden af bjørne er så høj, at dette 
ikke giver problemer – I vil, efter al sandsynlighed, få indtil flere 
chancer for bjørn pr. jæger alligevel. Vi har mere end 20.000 kva-
dratkilometer canadisk vildmark, hvor bjørnene kan jages,  
så I træder ikke hinanden i hælene. 
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SORTBJØRN – CANADA
British Columbia 

INDKVARTERINGEN
Vores gæster indkvarteres i en ”mandehytte” eller teltlejr – her 
er rå idyl, ingen overdreven luksus, nogen steder er der er kamin, 
køkken alrum, toilet og en sovesal med plads til alle. Minder må-
ske mest om en spejderlejr. Alt er funktionsdygtigt og beliggende i 
stor canadisk vild natur.
Badeværelset ligger i tilstødende badehytte. Dette vil være jeres 
base, hertil kommer I tilbage, efter endt jagt hver dag. Anden base 

findes med stort set samme indkvarteringsforhold. I kan risikere  
at blive sendt ud i fjerntliggende hytte, hvor der kun er en køje 
tilgængelig og hvor toilettet er lige udenfor døren.
Maden tilberedes af gruppens kok - den er enkel og rigelig, men 
det er ikke forplejningen turen vil blive husket for! Indkvarteringen 
hørmer af jagt og mænd, hvor samværet og jagtoplevelsen er vigti-
gere end luksus og langstilkede glas – her finpudses spisebestikket 
i skjorten!

INKL. I PRISEN
• 7 dages jagt m. jagtføring 2 x 1,  

inkl. afskydning af 1 sortbjørn og inkl. trofæafgift.
• Jagtlicens og tag til 2 sortbjørne og én ulv. Kost, logi og softdrinks. 
• Transport under jagten, truck – ATV – en sjælden gang båd. 
• Afhentning og aflevering til Fort Saint John

IKKE INKL. I PRISEN
Flybillet til Ft. Saint John.
Trofæafgift for bjørn nr. 2 - 600 $ CAD.  
Betales kontant efter bjørn nr. 2 er nedlagt.
Trofæafgift for ulv – 500 $ CAD.  
Betales kontant efter ulven er nedlagt.
Vi arrangerer gerne hjemsendelse af trofæer, konservatorarbejde, 
klargøring, saltning, tørring af skind og kranie og pakning 
CITES-tilladelse 500$ CAD pr. trofæ. 
Betales kontant efter bjørnen/ulven er nedlagt
Ønskes jagtføring 1:1 betales et tillæg på  DKK 7.000,- 
Alkoholiske drikkevarer.  
Hotel før og efter jagten i Ft. Saint John
Leje af riffel - Medbring egen sovepose  
- Evt. leje af sovepose $CAN 50

Ved anskydning af bjørn / ulv betales en afgift kontant i Canada  
på 500$ CAD pr. anskydning.
Drikkepenge (guideline - cirka CAD $ 200,- pr. nedlagt trofæ).

Booking betingelser
Flybilletprisen samt 50 % - betales i depositum.
Depositum tilbagebetales ikke, men kan evt. overføres til en  
anden jæger indtil 3 måneder før jagtens planlagte start.  
Restbetaling inden 1. marts det år man ønsker at rejse i.

Tilfredshedsgaranti
Hvis en jæger ikke præsenteres for skudchance til en jagtbar sort-
bjørn, er jægeren velkommen til at rejse tilbage til Canada næste 
år, til halv pris, inkl. afskydning af 1 sortbjørn.
Vi skal understrege at opholdet på ingen måder er luksuriøst 
– forplejningen er til at leve med – til gengæld er jagten i top. 
Licensen til ulv gælder alene under bjørnjagten. Man kan ikke kun 
gå efter en ulv, jagten slutter når bjørnene er nedlagt.

Til ovenstående skal tillægges flybilletten, som kan variere i pris, 
de fleste koster mellem kr. 6.000  - 7.500,-.
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SORTBJØRN – CANADA
Quebec 

REJSEN
Der flyves normalt med fly direkte fra København eller via mellem 
europæisk lufthavn til Quebec, hvor vores gæster bliver opsamlet 
af jagtguiden i lufthavnen eller fra et hotel efter endt overnatning. 
Herefter køres cirka 3½ time mod nord, hvor campen er beliggen-
de i ”Lac á jim”, en god ½ times kørsel væk fra al civilisation. 
Da Quebec er beliggende i det østlige Canada, er flyveturen kort og 
overskuelig fra Danmark.

JAGTEN
Du skal på jagt i et smukt landskab, et stykke bjergtagende og 
kuperet canadisk natur, med stor bestand af bjørne til en særdeles 
attraktiv pris.
Bilodeau Adventures er et familiedrevet foretagende, som har 
mere end 35 år på bagen. Jagten foregår 100% som en baitjagt 
i provinsen Quebec og med jagtføring 1:1. Baitjagten foregår fra 
blinds der er cirka 4 x 4 meter, så pladsen er god og rigelig. I tillæg 
er der placeret tree-stands til buejægerne.



Prisen inkluderer afskydning af én sortbjørn, alle papirformalite-
ter, din flybillet tur/retur, fuld forplejning, så du ved præcis, hvad 
din tur vil komme til at koste.

En normal jagtdag går med, at man bruger morgenen, formid-
dagen og lidt af eftermiddagen til afslapning, gåture, fiskeri etc. 
Herefter kører man ud på jagt, hvor transporttiden varierer mellem 
et kvarter og helt op til små 2 timer. 

Cirka kl. 16.30 skal man være på plads i sit blind. Her sidder man 
og afventer en bjørn af rigtig størrelse. Normalt er man tilbage i 
campen mellem kl. 22 og kl. 00.30

INDKVARTERINGEN
Indkvarteringen finder sted i dejlig og velindrettede hytter, hvor 
du bor sammen med dine medrejsende eller alene i en hytte. Du 
blandes ikke med fremmede gæster.
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Hytterne er nye, velholdte og er indrettet med bad, toilet og 
moderne køkkenfaciliteter, selv om du er på fuld forplejning under 
hele opholdet. 
Måltiderne serveres i campens fælleshus – forplejningen er god og 
rigelig.

Der findes forskellige typer af hytter i forskellige udformninger og 
med forskellig udstråling. 

Der er bad og toilet samt moderne køkkenfaciliteter for
Selfcatering / madlavning i alle hytterne.

Alle hytter er beliggende ned til en stor sø med bjerglandskab i  
baggrunden.
Et smukt syn, når du står ud af din seng om morgenen.

Der er muligt at leje fiskegrej på stedet og fiske i søen.

SORTBJØRN – CANADA
Quebec 
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SORTBJØRN – CANADA
Quebec 

PRISEN INKL. FLYBILLET KR. 28.995,-
PRIS PR JÆGER INKL. ÉN SORTBJØRN  
 
• Indtil 5 hele jagtdage inkl. fuld forplejning  

– indskydning af riffel på ankomstdagen.
• 1 jagtfører pr. jæger  

- Skinning af din bjørn og klargøring til hjemsendelse.
• Leje af jagtriffel inkl. ammunition
• Al transport i jagtområdet samt lufthavnstransfer.
• Flybillet fra København til Quebec  

– lufthavnstransfer er inkl. i prisen
• I tillæg til prisen er der kun lidt drikkepenge, evt. konserve-

ring og hjemsendelse af bjørnen.
• Outfittet garanterer, at der vil blive minimum en oplagt 

chance til at nedlægge bjørn. 

OBS: Under normale omstændigheder finder der ikke refunde-
ring sted, hvis der ikke nedlægges en bjørn, da der som oftest 
er skudchancer til indtil flere bjørne – det er et spørgsmål om, 
hvor længe man tør vente, før man beslutter at nu er bjørnen 
god nok!
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JAGTREJSER - MOOSE & ELK 
Canada - British Columbia
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Når man rejser til Canada efter Elk (wapiti) og/eller Moose, er det vigtigt at  
forventningerne er på rette sted. Her står vildtet ikke rundt om alle gadehjørner. 
Der kan være langt mellem, at man overhovedet ser vildt. Rammer man høj- 
brunsten på disse kæmpe hjorte, er det til gengæld en fantastisk oplevelse i  
uovertrufne naturkulisser.

JAGTEN
Vi tilbyder jagt på Moose og Elk i noget af det mest fantastiske 
landskab, man kan forestille sig. 
Du kommer til at jage på den østlige side af Rocky Mountains i det 
nordøstlige BC. Reviret, og outfittet er kendt for sine stærke trofæ-
er af hhv. Nordamerikansk Moose og Elk.
Outfittet får ikke ros for hverken indkvarteringsniveauet eller 
forplejningen, men for fremragende jagtoplevelser under dygtig 
jagtføring af canadiske jagtførere.
Landskabet i British Columbia er meget bjergrigt. 60% er dækket 
af nåleskov, mens kun 3% af arealet er opdyrket. 
Når man jager i Canada, skal man lade være med at sætte forvent-
ningerne op efter flere trofæer, men koncentrerer sig om det trofæ 
der betyder mest for én. 
Det hænder, at en jæger er heldig at nedlægge flere trofæer på én 
og samme tur, men oftest kun ét. 
Man kan være heldig at skyde elk, når man jager moose og om-
vendt. Eller der kan pludselig stå en sortbjørn eller en ulv på vejen 
foran dig.
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British Columbia 
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REJSEN
Rejsen foregår ud fra Billund og København over Frankfurt eller 
Amsterdam via Vancouver i det vestlige BC til den lidt mindre by 
Ford St. John. Her bor man den første nat på et hotel, som vi reser-
verer. I betaler selv på stedet. Næste formiddag afhentes I af vores 
guide. Herefter kører I til en ”Liquor Store”, hvor I kan proviantere 
lidt drikkevarer til de kommende dage. Der er ingen omkostninger 
forbundet med kørslen i Canada – vi finder de billigste og bedste 
flybillet til jer – vent ikke forlænge!

JAGTEN PÅ ELK (WAPITI-HJORT)
Elk er et svært dyr at jage. I højbrunsten fra medio september står 
Elken oftest i dagtimerne i tæt skov. Jagten foregår derfor som en 
stalk, hvor jagtføreren utrætteligt forsøger at kalde Elken. Lykkes 
det, kan man få Elken ind på rigtig nært hold. Det er en kæmpe 
hjort, som selv på nær afstand kan være svær at få øje på. Når 
Elken rigtig brunster i det rigtige revir, vil man kunne høre dyrenes 
kald på lang afstand. Herefter optager men kommunikationen og 
forsøger at tilnærme sig. Det er en ubeskrivelig spændende jagt og 
hvilket trofæ. Jagten skal foregå 1:1 eller 2:1
Der skydes ofte Elk langs flodbredden, som man enten stalker på 
eller man flyder på floden.

JAGTEN PÅ MOOSE
Vi anbefaler man jager moosen med jagtføring 1:1, hvis succesra-
ten skal være så nær det optimale som muligt. 
Vi anbefaler, at jagten skal foregå fra 1. okt. og 10 dage frem, hvis 
vi skal ramme brunsten optimalt. Der jages fra morgen til aften, og 
der køres rigtig mange kilometer.
Det meste af jagten foregår som en spot and stalk. Man kører i  
store firehjulstrukne Trucks med en ATV i bagsmækken ud ad 
smadrede skovveje i den canadiske ødemark. 

Jagtføreren ved, hvor moosen plejer at færdes, og i højbrunsten er 
der da også tydelige mærker efter de store dyr. Jagtføreren prøver 
med sit kald, om han kan få kontakt med dyrene. 

Lykkes det, kan han kalde moosen ind på få meters afstand. Der 
ventes på hotspots på anstand og man besøger lysninger og våd-
områder for at få kontakt. 
Moosen skal have mindst tre sprosser på for-skovlen for at den 
lovligt må nedlægges.
Oplevelsen er en af de mest intense man kan forestille sig og et 
fantastisk trofæ at hjemtage efter en uforglemmelig oplevelse. I 
den anbefalede periode er succesraten cirka 85%.
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MOOSE & ELK – CANADA
British Columbia 

Indkvarteringen 
Vi vil igen at understrege, at dette er en jagt for naturelskere og 
ikke for de, der værdsætter et højt indkvarteringsniveauet. Det 
gælder uanset om man indkvarteres det ene eller det andet sted. 

Her er absolut ingen overdreven luksus, og de sanitære forhold 
er spartanske eller slet ikke eksisterende. Indkvarteringen kan 
ske både i teltlejre, udkvartering i fjerne hytter og i selve hoved 
campen – når man bor i telt, er disse rejst med fast bund og med 
opvarmet med brændefyr. 

Der vil nok ikke blive tildelt mange smileys hverken for komfort, 
rengøring eller hygiejne, men en kæmpe smiley for ”smadder”, 
mandehørm, hygge og hjerterum – alle overlever, men man skal 
ikke være sart. 

PRIS PR. JÆGER VED JAGTFØRING 1:1 
SOM BESKREVET I FOREGÅENDE TEKST
• 13 dages rejse
• 10 dages jagt
• Al kørsel fra hotel i Ft. Saint John til jagtrevir 
• Al kørsel på reviret under jagten
• Fuld kost, logis og softdrinks

Moose brunst jagt – jagtføring 1:1 kr. 70.000
(1. til 10. okt.) 
Moose sen-brunst – jagtføring 1:1 kr. 56.000
(12. til 21. okt.)

Elk brunstjagt – jagtføring 1:1 kr. 70.000 
(20. til 29. sept. eller 1. til 10. okt.)  
Elk brunstjagt – jagtføring 2:1  kr. 56.000
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MOOSE & ELK – CANADA
British Columbia 

IKKE INKL. I PRISEN
Jagtlicens canadisk jagttegn (CAD $ 200,-)
Licens til det enkelte dyr (kaldet tag) CAD $ 200,- 
Trofæbehandling og klargøring til hjemsendelse  
(skinning og saltning) pr. trofæ CAD $ 500,-
Flyrejse ud af Danmark til Ft. Saint John tur / retur  
(anslået kr. 6.500 til 7.500)
Hotel ved ankomst til Ft. Saint John og taxa frem til hotellet 
(cirka 8 km)
Drikkepenge (guideline min. USD $ 250,- pr. dyr)
Evt. leje af våben, ammunition 
Evt. leje af sovepose
Evt. afgift for at få eget våben med på flyet og importgebyr  
af våben til Canada
Alkoholiske drikkevarer
Evt. forsikringer

BOOKINGBETINGELSER
Flybilletprisen samt 50 % af rejsens pris betales som et  
depositum. 
Depositum tilbagebetales ikke, men kan evt. overføres til  
en anden jæger indtil 3 måneder før jagtens planlagte start.  
Restbetaling inden 1. juli det år man ønsker at rejse i.



JAGT- og fotosafari 
i det uspolerede Afrika

SYDAFRIKA & 
NAMIBIA
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VELKOMMEN
til det sydlige Afrika
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Kære gæst,

Velkommen til Jelling Jagtrejsers katalog med afrikanske rejsemål.

Vi tilbyder familievenlige jagt- og fotosafarier, autentiske og inten- 
sive jagtarrangementer samt fuglejagter til den inkarnerede hagl-
bøssejæger i det sydlige Afrika.

Vores jagt- og fotosafarier har ikke karakter af masseturisme. Vores 
rejser er gennemskuelige og all inclusive (alle drikkevarer), så 
prisen er kendt allerede fra bestillingstidspunktet.  
 
Vi ønsker at bevare intimiteten imellem vores gæster og vores 
værter. Det skal kunne ”mærkes i maven”, når I hilser af med vores 
værter. 

Personalet på vores Lodges vil gøre alt for, at I føler jer velkomne, 
værdsatte og godt behandlet.
Vi garanterer, at vores Lodges er af høj kvalitet og lever op til  
vores beskrivelser. 
De har hver deres særegne fordele, uanset om det handler om  
familien, en fotosafari med udflugter eller en ren jagtrejse eller  
en kombination af det hele.

Vi har selv aflagt de enkelte destinationer besøg på alle årstider. 
Vi har deltaget på jagterne, været på udflugterne, spist maden, 
drukket vinen, sovet i sengen, svømmet i poolen etc. - derfor kan vi 
gøre en forskel og tilbyde den nødvendig sparring, så I træffer det 
rigtige valg.

Efter jagten er vi behjælpelig med al logistik omkring kontakt til 
konservatorer og hjemsendelse af evt. trofæer.

Vi oplyser diverse vejledende priser i vores beskrivelser, men vi 
laver et helt præcist tilbud på lige netop den safarioplevelse, som I 
ønsker.  Det endelige tilbud kan sagtens være mere gunstigt end de 
vejledende priser!

Med venlig hilsen 
JELLING JAGTREJSER 
 
Kasper T. Andersen 
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SABUDAWN SAFARIS  
Limpopo Provinsen
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Lodgen fremtræder særdeles pæn og velindrettet. Den er beliggen-
de midt i den sydafrikanske bush langt fra alfarvej og direkte ned 
til Limpopofloden, cirka 4½ times kørsel nordøst for Johannes-
burg. Vores værter henter og bringer fra og til lufthavnen. Herfra 
køres nogle kilometer væk fra alfavej ad røde støvede veje til lod-
gen, som ligger i fred og ro. Lodgen er på ca. 5.000 ha og terrænet 
er meget alsidig sammensat. Her findes mindre bjergformationer, 
tæt bush, men også åbne næsten savannelignende græsstepper. 
Et helt igennem meget afvekslende terræn, der i den grad beriger 
bestanden af vildt og giver fantastiske fine jagtmuligheder.

Indkvarteringen finder sted i fine hyttelejligheder med plads til to 
i hver enhed. Boligerne har aircondition og selvstændige bade- og 
toiletforhold. Lodgen er indrettet med hyggelig og fin bålplads 
under tag, en mindre swimmingpool, en rustik bar og fine spiselo-
kaler. 
Her hersker en god og autentisk afrikansk stemning. Her kan man 
føle sig hjemme, slappe af i gode omgivelser ved limpopofloden 
med krokodiller og flodheste i baghaven midt i bushen. 
Køkkenet får ros af vores gæster. Der er fri vaskeservice. Alle drik-
kevarer som øl, vand, vin og spiritus er fri. 

FOTO- OG JAGTSAFARI I FANTASTISK ALSIDIGT SYDAFRIKANSK TERRÆN
Drømmer du om intense afrikanske jagtoplevelser fra tidlig morgen til sen aften, mange forskellige  
jagtbare arter, god forplejning, fin og komfortabel Lodge som er beliggende direkte ned til Limpopofloden,  
så vil dit rigtige valg være Sabudawn Safaris.
Ønsker du en safari som er en oplevelse for familien og for dig selv som jæger, er dette et godt valg.
Er jagten det primære for din safari, et dette også stedet, hvor man jager fra tidlig morgen til sen aften og  
tager om nødvendigt natten med. 



SABUDAWN SAFARIS  
Limpopo Provinsen

Jagten – Vi er sikre på, at vi besidder noget af Sydafrikas bedste 
jagt under ledelse af én af Sydafrikas mest kompetente professio-
nelle jægere. Reviret er kendt for stærke trofæer til rigtig gode pri-
ser og uden overraskelser. Vi jager ved langsomt at trille gennem 
terrænet i en åben jagtbil, hvorfra vildtet spottes, hvorefter der 
pürsches frem til en skudchance opstår. 

Når vi markedsfører denne destination som en egentlig jagtsafari, 
er det fordi, den fortjener det. Dette sted er for de jægere, der er 
lidt mere jagtivrige. Du kan jage med jagtføring 2:1 eller 1:1 efter 
ønske. 
Her findes mere end 45 jagtbare arter. Jagterne varierer i længde 
fra 5 til 12 dage efter ønske. Vores professionelle jægere har stor 
erfaring i buejagt. Lucas kan til enhver tid tilbyde jagt på det afri-
kanske storvildt – har han det ikke i eller omkring Lodgen, så finder 
han det et andet sted.
I perioder hen over året tilbydes diverse reguleringspakker, så der 
kan skydes hundyr, dårlige trofædyr eller andet efter aftale.
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PRISLISTE  
- vejledende
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PROGRAMFORSLAG 
Dag 1 Afrejse fra DK
Dag 2  Ankomst til Johannesburg, afhentning i lufthavnen og 

indkvartering på lodgen. Indskydning af riflen sidst på 
eftermiddagen.

Dag 3  Jagtdag morgen og eftermiddag/aften 
De der ikke skal på jagt kan slappe af ved poolen om 
formiddagen og evt. ledsage jægeren på jagt om efter- 
middagen

Dag 4  Jagt morgen og eftermiddag/aften 
De der har lyst kan tage på fotosafari på lodgen  
”Shelanti – Big Five Safari”

Dag 5  Jagt morgen og eftermiddag/aften
  De der ønsker det, kan tage på en udflugt  

m. overnatning til nationalparken Mapungubwe
Dag 6 Jagt morgen og eftermiddag/aften.
  Game drive i nationalparken inden der køres tilbage  

til Oryx Lodge.
Dag 7 Sejltur og fisketur på Limpopofloden
Dag 8  Afslapning på lodgen
Dag 9 Hjemkomst til DK
 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER
9 rejsedage, 6 overnatninger, 4 jagtdage, jagtføring 2:1,  
flybilletter tur/retur, lufthavnstransfer, fuld forplejning,  
fri drikkevarer, fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, 
feltpræparation af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.

PRIS PR. JÆGER KR. 15.499,- 
PRIS PR. LEDSAGER KR. 13.499,- 
PRIS PR. BARN UNDER 15 ÅR KR. 11.999,- 

Prisen inkluderer ikke: afskydning, drikkepenge, trofæafgifter, kon-
servatorarbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition.

REGULERINGSPAKKER – ALLE HUNDYR 
(hos Wilderbeest og Eland er både han- og hundyr trofæbærende):
5 impalaer, 1 Wilderbeest, 1 Kudu,1 Waterbuck, 1 Eland - alle skind 
kan hjembringes kr. 15.995,-

HUNDYR TIL REGULERING
Impala kr. 900  /  Blue Wilderbeest kr. 2.200,-  /  Eland kr. 4.500,-  /  
Waterbuck kr. 2.200,-  /  Kudu kr. 2.750,-
 

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Monkey Vervet      500,-
Nyala 10.500,-
Oryx / Gemsbuck   7.200,-
Red Hartebeest   6.200,-
Waterbuck   8.500,-
Vortesvin   2.500,-
Zebra   5.800,-
Hvid blesbuck   4.900,-
Giraf 13.000,-
Reedbuck, mountain   6.200,-
Reedbuck, common   6.900,-

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Bavian      500,-
Blesbuck   2.500,-
Bushpig   1.500,-
Bushbuck   6.800,-
Blue Wildebeest   4.800,-
Caracal   3.000,-
Eland, cape 12.500,-
Impala   2.500,-
Jackal      500,-
Klipspringer   5.500,-
Kudu op til 54” 12.500,-
Kudu fra 54” 13.500,-

Ikke nævnte arter  på forespørgsel

UDFLUGTERNE
Ønsker man at komme på fotosafari, er dette bestemt muligt. 
Er vi heldige, kan vi opleve de fem store ”The Big Five”: Løve, leo-
pard, elefant, bøffel og næsehorn ved en game drive i en 20.000  
stor lodge ”Shelanti” blot 30 min. kørsel fra Lodgen. 
Vi tilbyder Nationalparken Mapungubwe som fotosafari med én 
komfortabel overnatning i bushen i en hyggelig indkvartering, hvor 
vi tager forplejningen med os fra vores egen lodge – en rigtig fin ople-
velse til en efter vores mening meget overset sydafrikansk perle. 
Sabudawn laver rigtig fine bådture på Limpopofloden. 
Vi tilbyder også fisketure, game drive i dagtimerne og om aftenen 
ved lys på lodgen. 
Lad os sammensætte den perfekte pakke for netop dig og alle dine.

UDFLUGTSMULIGHEDER
Priserne er pr. person

Game	drive	ved	dag	eller	med	lys	om	aftenen	m.	sundowner	 
– min. 4. pers. kr. 300,- / min. 2. pers. kr. 400,-.  
Cirka 2 timers varighed

Sejltur	– min. 4 pers. kr. 300,-.  
Der sejles på Limpopofloden. Cirka 2 timers varighed – evt. fiskeri

Fotosafari på lodgen ”SHELANTI - BIG FIVE SAFARI”  
– min. 4 pers. kr. 300,- / min. 2 pers. kr. 450,-

Mapungubwe	Nationalpark	 
– min. 4 pers. kr. 1.500,- / min. 2 pers. kr. 2.000,-. 

Inkl. forplejning, kørsel og ophold

Krokodillefarm – ved min. 4 pers. Kr. 200,- / min. 2 pers. 300,-

På vejen til eller fra lufthavn - kan man afsætte tid til at besøge et 
sydafrikansk folklore- og kunstmarked.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

Endelig kan vi efter ønske arrangere drivjagter, hvor det primære 
Greys Gift Lodge er beliggende blot 2 timers kørsel fra lufthavnen 
i Port Elizabeth. Denne luksuriøse og unikke lodge ligger med en 
helt vidunderlig udsigt på en bjergskrænt. Fra terrasserne er der 
udsigt over dale, bushland, bjerge og åbne græssletter så langt 
øjet rækker. Udsigten kan du nyde fra dit badekar på din private 
terrasse eller fra fællesarealerne ved poolen. Vores absolut mest 
luksuriøse bud på et ophold i Sydafrika til en rigtig god pris. 
Lodgen indeholder fine fællesrumsfaciliteter med bl.a. legerum 
til børn, pejse- og spisestue, en hyggelig bar etc. Alt sammen med 
en storslået udsigt over jagtreviret og Eastern Cape, hvor den er 
smukkest. Greys Gift er for dig, der vil lidt mere end blot opleve 

Sydafrika, her er plads til forkælelse af dig selv. Vores ophold inde-
holder fuld forplejning, herunder drikkevarer og fri vaskeservice. 
Vi arrangerer gerne udflugter og dagligt program for evt. ledsagere. 

FOTO- OG JAGTSAFARI FOR HELE FAMILIEN
Greys Gift Lodge er vores mest eksklusive lodge. Her er tale om firestjernet luksus, med en femstjernet placering 
på en bjergskråning med fremragende udsigt fra pool og terrasseområder over kuperede dalsænkninger,  
vandhuller og afrikansk vildt. 
Samtidig er jagten af ypperste kvalitet, når de tre herboende brødre fører vores gæster rundt i det storslåede  
og kuperede terræn. Det kan næsten ikke blive bedre.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

Indkvartering, forplejning og serviceniveau er i top. Man indkvar-
teres og bor to og to i skønne bo-enheder på 60 kvadratmeter, som 
er stilfuldt og moderne indrettet med god komfort samtidig med, 
at den afrikanske stemning og atmosfære er bevaret og gennem-
ført. Her kan redes op til familien på fire. Du har din egen ugenerte 
terrasse, hvor din ”sundowner” (drinks) kan nydes, helt privat, lige 
midt i udsigten. 
Der findes skønne rummelige toilet- og badeforhold til hver ind-
kvartering. Her mangler intet. 

Jagten – Lige uden for døren ligger mere end 60.000 ha tilgænge-
lige jagtrevirer med mere end 40 jagtbare arter. Heraf tilhører de 
5.000 ha lodgen.
Vores professionelle jægere er de tre brødre, som er født og 
opvokset her – de kan om nogen deres job. Mange arter som ikke 
findes i de nordligere egne af Sydafrika findes her, hvorfor stedet 
ofte gæstes af jægere, der har jaget de mest almindelige arter i 
nordligere beliggende provinser. Her tænker vi på f.eks. oribi, blue 
duiker, grysbuck, vaal rhebuck, blot for at nævne nogen.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape

Jagten foregår som en kombination af kørsel, stalking og an-
standsjagt. Reviret er kuperet og giver derfor jægerne nogle ekstra 
udfordringer – bushen er tæt. Variationen i beplantning og terræn 
gør det til noget ganske særligt at gå på jagt her. Man kan sidde i 
timer og blot stirre ud over bushen.
De lidt billigere afskydningspriser i Eastern Cape gør, at indenrigs-
billetten med fly og det lidt dyrere ophold udligner sig, når den 
samlede pris skal lægges sammen, det er faktisk ikke dyrere end 
andre ophold.

Her kan virkelig jages mange arter, og vil man køre i bil en times 
tid, når det er nødvendigt, bliver paletten af vildt endnu større.
I efterårsmånederne (vores forår) tilbydes endvidere en fantastisk 
fugle-,	ande-	og	gåsejagt. 
Der skal køres en god times tid, men her er til gengæld tale om god 
jagt, som kan byde på flotte parader, hvis jagtlykken står jer bi.

Du kan jage både med jagtføring 2:1 eller 1:1, alt efter ønske. Vores 
PH’er har stor erfaring med buejagt og har bygget ”blinds” rundt 
omkring og ved nogle af vandhullerne.
Endelig kan vi efter ønske arrangere drivjagter, hvor det primære 
vildt er springbukke – det kræver, at I er minimum 4 jægere på 
destinationen - lad os give dig en pris på dette.
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GREYS GIFT LODGE 
Eastern Cape - UDFLUGTER
UDFLUGTERNE
Greys Gift Lodge har let tilgængelighed for ledsagere til omkring-
liggende attraktioner som Big Five safari, golf, heste og ridning, 
offroad biking, ATV og QUAD bike excurtions, vandreture, udflugter 
til havet med mulighed for ”Deep Sea Fishing”. Det er også muligt 
at besøge omkringliggende mindre bysamfund for shopping, 
caféliv og afrikanske kunstmarkeder. Der arrangeres også gerne 
vinsmagning på lodgen. 

Endelig ligger det jo lige for at arrangere et par dages besøg i Cape 
Town, når man nu er i den ende af landet.
Måske en køretur ad den berømte Garden Rute, som strækker sig 
fra Cape Town til Eastern Cape. En fantastisk smuk køretur langs 
kysten fra Port Elizabeth til Cape Town.

FOTO- OG JAGTSAFARI
Priseksempel	inkluderer:  
9 rejsedage, 6 overnatninger, 4 jagtdage, jagtføring 2:1, flybilletter 
tur/retur, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri 
vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af 
trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger kr. 21.999,- 
Pris pr. ledsager kr. 19.999,-      
Pris	pr.	barn	under	15	år	kr.	15.999,-	
 
Prisen	inkluderer	ikke:	 
drikkepenge, trofæafgifter, konservatorarbejde og hjemtransport 
af trofæer samt ammunition.

Reguleringspakker: (Oftest hundyr og dårlige trofæer)
Impala, vortesvin og duiker: pris pr. dyr kr. 1.000,-
Kudu og waterbuck: pris pr. dyr kr. 3.500,-

Hunde til brug ved jagt på bushpig og caracal: 2.500 kr. pr. jagtdag

UDFLUGTSMULIGHEDER
Ønsker man at komme på fotosafari er dette bestemt muligt. 
Er vi heldige, kan vi opleve de fem store ”The Big Five”: Løve, leo-
pard, elefant, bøffel og næsehorn ved en game drive i en 20.000  
stor Lodge ”Shelanti” blot 30 min. kørsel fra Lodgen. 
Vi tilbyder Nationalparken Mapungubwe som fotosafari med én 
komfortabel overnatning i bushen i en hyggelig indkvartering, hvor vi 
tager forplejningen med os fra vores egen Lodge – en rigtig fin ople-
velse til en efter vores mening meget overset sydafrikansk perle. 
Sabudawn laver rigtig fine bådture på Limpopofloden. 
Vi tilbyder også fisketure, game drive i dagtimerne og om aftenen 
ved lys på Lodgen. 
Lad os sammensætte den perfekte pakke for netop dig og alle dine.

UDFLUGTSMULIGHEDER
Priser er oplyst pr. person

Vinsmagning m. osteanretning 
– min. 4 pers kr. 250,-

Fotosafari ”PUMBA – BIG FIVE SAFARI” 
– min. 2 pers kr. 650,- / 4-12 år kr. 300,-.  
Inkl. frokost og entre. Cirka ½ dags varighed

Game	drive	om	dagen	eller	med	lys	om	aftenen  
– min. 4 pers. kr. 250 / min 2. pers. kr. 350,-.  
Inkl. sundowner

Ridning	i	bushen	m.	guide  
– min 2. pers kr. 500,-. Cirka 2,5 times varighed

Dybhavsfiskeri  
– min. 4 pers. 750,- på båden min 6 pers. kr. 600,-.  
Inkl. drikkevarer. Cirka ½ dags varighed

Ferskvandsfiskeri	på	Greys	Gift	Lodge	i	søer,	 
vandhuller	og	floder – min. 2 pers. kr. 360,-

Addo Elefant Park  
– min. 2 pers kr. 600,- / 4-12 år kr. 300,-.  
Inkl. frokost og entre. Cirka ½ dags varighed

Golf – arrangeres efter ønske, forhør herom 

Transportomkostninger  
– pr. dag pr. bil kr. 750,-.  
Til guide og brændstof
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PRISLISTE, Greys Gift Lodge  
- vejledende
PROGRAMFORSLAG 
Dag 1 Afrejse fra DK
Dag 2  Ankomst til Port Elizabeth, afhentning i lufthavnen og 

indkvartering på lodgen. Indskydning af riflen.
Dag 3  Jagtdag morgen og eftermiddag/aften 

De der ikke skal på jagt kan slappe af ved poolen om 
formiddagen og evt. ledsage jægeren på jagt om eftermid-
dagen

Dag 4  Jagt morgen og eftermiddag/aften 
De der har lyst kan tage på fotosafari på Pumba Lodge

Dag 5  Jagt morgen og eftermiddag/aften 
Der kan arrangeres et bybesøg til Port Alfred, hvor der er 
fine shoppemuligheder. Her kan man også dyppe fødder-
ne i havet.

Dag 6  Jagt morgen og eftermiddag/aften. 
Vinsmagning på lodgen om aftenen

Dag 7  Fisketur til søer og vandhuller omkring lodgen. Evt. en 
aften-game-drive med lys 

Dag 8  Afslapning på lodgen eller evt. ridning i bushen med guide 
Dag 9  Hjemrejse påbegyndes. Det er oplagt at besøge Port Eliza- 

beth, inden man kører i lufthavnen
Dag 10  Ankomst til DK 

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Bavian 1.000,-
Blesbuck  2.800,-
Bushbuck  6.000,-
Bushpig (med hund)  8.000,-  (chance kr. 1.800,-)
Duiker, grey  2.800,-
Eland 19.000,-
Oryx / Gemsbuck  9.000,-
Red Hartebeest  7.500,-
Impala  2.800,-
Jackal 1.000,-
Kudu, cape 10.000,-
Red Lechwe 18.000,-
Caracal (med hund)  8.000,-  (chance kr. 3.000,-)
Nyala 15.000,-
Reedbuck, common 14.000,-
Reedbuck, mountain   3.000,-
Springbuck, black   4.500,-
Springbuck, common   2.800,-
Springbuck, white   7.000,-
Steenbuck   2.800,-
Vortesvin   3.500,-
Waterbuck  14.000,-
Black Wildebeest   7.500,-
Blue Wildebeest   7.500,-
Zebra   8.000,-
Øvrige arter på forespørgsel
Bøffel på forespørgsel 
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DANA SAFARIS 
Namibia

Dana Safaris med Michael Rasmussen som chef på ”Home Base”, 
som er beliggende på farmen Esperance ca. 125 km nordøst for 
hovedstaden Windhoek. Esperance er udgangspunktet for det 
samlede jagtareal på ca. 35.000 ha, som inkluderer flere tilstøden-
de nabofarme. Der findes ikke hegn i området, der er intet, der 
forhindrer vildtets frie bevægelighed.

Området er kendetegnet ved relativ åben bush og savanne med 
spredte bevoksninger af store kameltorns-træer. Michael er ikke 
alene en dygtig jæger, men også en sikkerhed både sprogligt og 
jagtmæssigt forud for, under og efter jagtrejsen. 

JAGT FOR ALLE PENGENE OG INDKVARTERING I FASTBYGGEDE TELTE I JAGTOMRÅDET
For mere end 34 år siden rejste Michael Rasmussen til Namibia for at skabe sig en tilværelse som jæger  
i det fremmede. Han flyttede som nyuddannet herregårdsskytte fra Kalø og slog sig ned som jagtfører/PH  
og senere som Outfitter og medejer af Dana Safaris.
Hos Jelling Jagtrejser kalder vi Namibia for ”Det rigtige Afrika”, dels fordi vi har en fremragende jæger her,  
og dels fordi at jagten foregår som mange ønsker det – en rigtig stalk gennem den stenede bush!
Her er ikke tale om lukus, men om femstjernede jagtoplevelser i jagtområder uden hegn.
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DANA SAFARIS 
Namibia

Indkvarteringen - på Esperance bor vi i fine safaritelte med 
fastmurede bade- og toiletfaciliteter i den bageste del af teltet – 
ingen overdreven luksus, men fin komfort. Maden er fremragende 
og rigelig. Den tilberedes på charmerende vis udenfor over bål. 
Forholdene er hyggelige og værterne er gæstfrie. Campen er belig-
gende med udsigt til en sø, hvor vildtet kan overvåges fra din egen 
lille patio foran teltet. Den fælles jagthytte indeholder spise- og 
opholdsrum. Aftenerne tilbringes foran pejsen eller ved bålet un-
der åben himmel. På verandaen kan man tilbringe de varme timer 
midt på dagen, imens man iagttager det rige fugle- og dyreliv. 
Her er afrikansk, når det er bedst.

Jagten - Vi tilbyder jagt på stort set alle forekommende vildtarter 
i Namibia. Findes de ikke på reviret, findes de måske hos naboen, 
og så kører man efter dem. Bilen parkeres som regel, og så indleder 
man en pürsch på tværs af reviret. Imens køres bilen om på mod-
satte side, hvor man bliver samlet op. Jagtreviret er specielt kendt 
for sine stærke Red Cape Hartebeest med trofæer i verdensklasse, 
samt for sine kæmpe kuduer og store oryx (gemsbuck).  Af andre 
jagtbare arter i reviret kan nævnes: steinbuck, duiker, vortesvin, 
struds, sjakal og bavian – øvrige arter jages på tilstødende revirer 
– se prislisten. 
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DANA SAFARIS 
Namibia

Michael ynder at tage sine kunder med op i det vestlige Namibias 
bjergrige Khomas Hochland, hvor den fascinerende bjergzebra er 
hjemmehørende. Denne jagt gennemføres med et tillæg af et par 
ekstra jagtdage.

Michael tilbyder endvidere kombinationsjagt på Sand Grouse og 
antiloper i det sydlige Namibia.
Forhør nærmere om denne enestående fuglejagt og spørg om 
vores specialprogram.
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DANA SAFARIS, Namibia 
Udflugter og fotosafari 
UDFLUGTERNE
Namibia rummer en fantastiske natur og en imponerende vildt- 
rigdom. Kæmpe arealer og landets lave befolkningstæthed, giver 
mulighed for at opleve ”det uspolerede Afrika”.
Namibia består af et areal på godt 824.000 km2 (ca. 20 x Danmark). 

Naturen er alsidig - fra ørken til sumpområder og fra kyster til 
bjergland. Grundet de store afstande vil de fleste arrangementer 
medføre en del kørsel - enten i lejet bil eller med Dana Safaris som 
chauffør og guide.
Slut evt. turen af i Namibias hyggelige og velfungerende hoved-
stad Windhoek. Her oplever du stor gæstfrihed, gode restauranter, 
hoteller og alsidige shopping muligheder.
Uanset om man selv vil gennemføre en fotosafari, eller man ønsker 
Dana Safaris ”med på turen”, kan Dana Safaris tilbyde en komplet 
pakke med individuel hensyntagen til tid og økonomi. 

FORSLAG TIL RUNDREJSE I NAMIBIA  
Dag 1  Kørsel fra jagtområdet til Etosha Nationalpark. Ankomst 

sidst på eftermiddagen. Indkvartering i Okaukuejo eller 
Halali. Aften kan bruges ved et oplyst vandhul. 

Dag 2.  Ture rundt i Etosha. 
Dag 3.  Ture rundt i Etosha - to overnatninger i parken i samme 

camp, hvilket giver mulighed for at have en dag med 
mindre kørsel og tid til at slappe lidt af ved swimmingpool 
eller ved et vandhul, hvor dyrene kommer. 

Dag 4.  Vi forlader Etosha og kører mod vest ud i Damaraland. Vi 
besøger undervejs den forstenede skov og ender i Twyfel-
fontain. Indkvartering på Twyfelfontain Country Lodge. 

Dag 5.  Vi ser på helleristninger ved Twyfelfontain. Vi kører deref-
ter syd på over Ugab dalen til Uis, hvor vi spiser frokost. 
Derefter kører vi mod vest, hvor vi krydser Namibørkenen 
og når kysten ved Hentiesbay. Efter afstikker til Cape 
Cross, hvor vi ser en sælkoloni, går turen til Swakopmund, 
hvor vi bliver indkvarteret på hotel.

Dag 6.  Om formiddagen tager vi en tur til Walvis Bay, ser de store 
Namib sandklitter, spiser frokost på Yacht Klubben ved 
lagoonen. Eftermiddag mulighed for shoppetur i Swakop-
mund.

Dag 7.  Kørsel til Windhoek, ankomst ca. middagstid, frokost i 
byen. Aftenfly retur til Danmark.

JAGT FOR ALLE PENGENE PÅ DEN FRI 
VILDTBANE MED INDKVARTERING I  
FASTBYGGEDE TELTE MIDT I JAGTOMRÅDET
Priseksempel	inkluderer:	
9 rejsedage, 6 overnatninger, 5 jagtdage, jagtføring 2:1,  
lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri vaskeservice, 
al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer,  
riffelleje og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger kr. 11.900,-
Pris pr. ledsager kr. GRATIS 

Prisen	inkluderer	ikke:	
flybilletter tur/retur, drikkepenge, trofæafgifter, konservator- 
arbejde og hjemtransport af trofæer samt ammunition

GRUPPEREJSE FOR 4 JÆGERE  
Priseksempel	inkluderer:	
9 rejsedage, 7 opholdsdage med 5 jagtdage, jagtføring 2:1, luft-
havnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer, fri vaskeservice, al 
kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation af trofæer, riffelle-
je og afskydning efter prisliste.
Pris pr. jæger v/ min. 4 jægere kr. 7.800,-

SAND GROUSE OG ANTILOPER  
FOR MIN. 4 JÆGERE
Priseksempel	inkluderer:	
11 rejsedage, 9 opholdsdage med 7 til 8 jagtdage, 1 flyttedag,  
jagtføring 2:1, lufthavnstransfer, fuld forplejning, fri drikkevarer,  
fri vaskeservice, al kørsel i forbindelse med jagten, feltpræparation 
af trofæer, riffelleje og afskydning efter prisliste.
3 – 4  jagtdage på antiloper i Esperance – 3 jagtdage i Namibia- 
ørkenen med trækjagt på Sand Grouse om morgenen og med 
antilopejagt om eftermiddagen.
Pris pr. jæger v/ 4 jægere kr. 13.500,-

Udvidet	Namibia	Safari	som	ovenfor	men	med	 
to	dage	ekstra	og	inkl.	bjergjagt	på	zebra	kr.	14.900,-

Trofæ	 Trofæafgift	i	DKK
Bavian 1.000,-
Kudu   9.500,-
Hartebeest   3.900,-
Oryx / Gemsbuck   3.900,-
Springbuck   2.900,-
Steenbuck   2.750,-
Duiker   2.750,-
Vortesvin   2.500,-
Bjergzebra   8.000,-
Steppezebra   8.000,-
Blesbuck   4.000,-
Blue Wildebeest   6.500,-
Black Wildebeest   8.500,-
Eland 12.500,-
Gepard 18.500,-
Struds   3.500,-
Sjakal Fri afskydning
Bavian Fri afskydning 
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Forlæng din safari med andre 
store oplevelser…
PRETORIA, SYDAFRIKA
Ønsker du at snuse lidt til storbylivet i Pretoria før eller efter din sa-
fari, planlægger vi gerne dette. Her er tale om en morderne storby, 
som emmer af kultur, historie og oplevelser. Ikke mindst de mange 
museer som fortæller om Sydafrikas historie, hvad enten det hand-
ler om Vortrekker monumentet, boerkrigen eller apartheidsperio-
den og frem til Nelson Mandelas magtovertagelse i 1994. Kombiner 
historien med fine shopping muligheder og storslået moderne 
arkitektur.

CAPE TOWN, SYDAFRIKA
Kombiner din safari med et storbyophold i Cape Town. Vi udarbej-
der gerne et ”dag til dag program” med f.eks. guidede ture, besøg 
Kap det Gode Håb, Robben Island (Mandelas fængsel), Vinruten 
med besøg på vingårde, besøg på Two Ocean Aquarium, hvidhajs 
safari etc. Indhent tilbud, idet prisen vil afhænge af antal dage 
indkvarteringsniveauet og indhold under opholdet.

ROVOS RAIL, SYDAFRIKA
Stig på det legendariske luksustog Rovos Rail fra Pretoria ned gen-
nem landet til Cape Town og nyd naturens fantastiske, skiftende 
landskabsscenerier og sidst men ikke mindst vildtet. Undervejs ny-
der du de mange faciliteter i det gamle tog. Du kan også begynde 
din rejse i Cape Town og tage toget nordpå.
Indhent tilbud, da prisen er sæsonafhængig samt afhængig af, hvil-
ke ønsker du har ombord.

VICTORIA FALLS, ZIMBABWE
Besøg det fantastiske vandfald I Zimbabwe – besøg byen og nyd et 
luksuriøst hotelophold eller et ophold på en nærliggende lodge. 
Du kan flyve fra Johannesburg til Victoria Falls. Vi kan evt. booke et 
privat fly fra Lephalale ikke langt fra lodgen. 

MAPUNGUBWE NATIONAL PARK
”The	last	destination	before	Heaven”
Ukendt af de fleste og meget undervurderet. Mapungubwe er 
beliggende, hvor floderne Limpopo og Sashe løber sammen i 
trekanten i det nordlige Limpopo, hvor Zimbabwe, Botswana og 
Sydafrika grænser op til hinanden.
Tæt skovvegetation langs de to flodforløb veksler med tør åben 
savanne, og dekorative baobabtræer.  Forvitrede og eroderede 
sandstensklipper rager op spredt ud over landskabet og skaber 
nogle fantastiske lys- og skyggeeffekter. Elefanter, giraffer, zebraer 
og antiloper færdes frit, og løver og leoparder ses, hvis man er 
heldig, henslængt på klipperne. 
På toppen af den største sandstensklippe i området, findes de ar- 
kæologiske beviser for et af Afrikas største og ældste kongedømmer, 
som af uforklarlige årsager blev forladt omkring det 14. århundrede. 
Vi bor i dejlige selvcatering huse og medbringer vores egen forplej-
ning fra lodgen. En 5-stjernet oplevelse, som vi varmt anbefaler.
Mapungubwe kan nås fra alle vores lodges i Limpopo.

PILANESBERG NATIONAL PARK  
OG / ELLER SUN CITY
En nationalpark smukt beliggende i et kollapset vulkankrater,  
er hjemsted for mere end 7000 dyr. Parken er næst efter Krüger 
National Park – en af de mest kendte i Sydafrika.
En mosaik indeholdende stort set alle de dyrearter som findes i 
Sydafrika, inklusiv The Big Five, elefant, bøffel, næsehorn, leopard 
og løve. Er man ekstra heldig, kan man opleve både det sorte og 
hvide næsehorn i Pilanesberg National Park. 
Der er forskellige indkvarteringsmuligheder, og vi finder naturligvis 
den, der passer bedst til jeres ønsker, med mindre I blot er på en 
dagsudflugt.
En kombinationstur med en udflugt til Sun City ligger lige for. En 
hel turistby fyldt med oplevelser. Verdensklasse golfbaner, flotte 
hoteller og lodges i alle prisklasser, spillekasinoer, blot for at næv-
ne nogle af attraktionerne her i Sydafrikas Las Vegas.
Her findes mere end 100 forskellige forlystelser, man kan vælge 
imellem. Sun City tilbyder noget for enhver smag og alle aldre.  
En sammenligning med Disney World er ikke helt forkert.
En del af vores gæster ønsker at kombinere dette besøg enten med 
golfspil eller en ballonfart over det fantastiske landskab, hvorfor en 
overnatning er nødvendig. 



- 

POLEN

Polen har igennem en generation af jægere været danskernes foretrukne jagtland, 
hvilket der er mange gode grunde til.

Rejsetiden er kort, naturscenerierne er fantastiske, jagten er velorganiseret, vildtbe-
standen er tæt, forplejning er i top, værterne er gæstfrie, økonomien er overskuelig.

Jelling Jagtrejser tilbyder jagt på mere end 100 forskellige stats- og jagtforenings- 
revirer. Vi indkvarterer i jagthus, på mindre hoteller og pensioner. 

Tysk- eller engelsktalende tolk vil være til rådighed. 
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ANSTANDS- OG PÜRSCHJAGT 

RÅVILDT, DÅ- OG KRONVILDT,  
VILDSVIN ELLER MUFLON 
Jagten foregår oftest morgen og aften som en kombination af 
anstandsjagt fra stige eller hochsitze eller som en klassisk pürsch 
til de områder af reviret, hvor vildtet opholder sig. 
Du kan opleve intense jagter på forårsbukken i starten af maj, røde 
brunstbukke i juli og august, kronhjorte i brunst i september, og 
dåhjorte i brunst medio oktober. Måske kan du krydre dine jagter 
med en intens jagt på vildsvin. Muflonerne jages i de bjergrige  
områder i syd i det sene efterår. Bestil den oplevelse du har lyst til. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Pr. jæger kr. 3.995,-   
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.330, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Afskydning iht. prislisten, kørsel i reviret ca. € 30 pr. køretur,  
drikkepenge, alkoholiske drikke, enkeltværelse  
kr. 175,- pr. døgn.

BUKKEJAGT  

FAST PRIS I VÆGTKATEGORIER 
NÅR DU VIL KENDE DEN MAKSIMALE PRIS!
Vi har attraktive faste priser på bukkejagt i det vestlige Polen, hvor 
du kan vælge at afskyde efter 2 vægtkategorier.
Bukkene har en fast pris indenfor rammerne af følgende fire trin:
1. Bukke indtil 349 g. kr. 2.450,- pr. buk
2. Bukke fra 350 g.  kr. 4.000,- pr. buk 
(uanset hvor stor bukken bliver og hvad den må veje)

Er du til lidt større bukke og stadig med faste priser, tilbyder vi en 
3-trins skala, hvis du vil kører godt 3 timer ind i landet.   
Her er en realistisk chance for at nedlægge medaljetrofæer.
1. Bukke indtil 349 g. kr. 2.450,-
2. Bukke fra 350 g. og indtil 449 g kr. 4.500,-
3. Bukke større end 450 g. kr. 6.800,-

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Pr. jæger kr. 3.995,-   
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.330, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Afskydning iht. prislisten, kørsel i reviret ca. € 30 pr. køretur,  
drikkepenge, alkoholiske drikke, enkeltværelse  
kr. 175,- pr. døgn.

KØR-SELV-ARRANGEMENTER
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BUKKEJAGT I FORÅR OG BRUNST  

SOM FASTPRIS-ARRANGEMENT,  
BUKKE UANSET STØRRELSE 
Et koncept for dig, der vil være helt sikker på, hvad jag¬ten koster. 
Du bestiller og betaler et antal bukke. 
Nedlægger du flere bukke end købt og betalt, skyder du stadig 
efter den aftalte faste pris. 
Nedlægger du ikke dine bukke, får du naturligvis penge  
retur. 85 % af trofæerne vil veje mellem 200 og 350 gram netto  
– du må ikke forvente medaljetrofæer.
De fleste revirer er beliggende inden for kort kørselsafstand  
fra den Tysk/Polske grænse. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Afskydning af 3 bukke uanset størrelse  
Pr. jæger kr. 10.995,-  
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.330, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Kørsel i reviret ca. € 30 pr. køretur, drikkepenge, alkoholiske drikke, 
enkeltværelse kr. 175,- pr. døgn
Evt. ekstra bukke til kr. 2.450,- pr. buk

KRONHJORTEJAGT 

FAST PRIS I TO VÆGTKATEGORIER
Vi har attraktive priser på hjorte i to kategorier, præcis som vi har 
det på vores bukke.
1.  4 dages jagt og ophold,  

inkl. 1 kronhjort 5,99 kg - kr. 16.450,-
2.  4 dages jagt og ophold,  

inkl. 1 kronhjort uanset størrelse over 6 kg    
(du kan ikke komme til at betale for mere end 6 kg.)

ALTERNATIVT EFTER MAKSIMUMPRIS 
Hvis du synes, at det er svært at vurdere hjortens størrelse, så kan 
vi tilbyde dig at indlægge en maksimum pris. 
Dette betyder, at ønsker du, at hjorten maksimum må veje 6 kg, 
er det din jagtføreres problem, hvis hjorten vejer mere end de 
aftalte 6 kg. Vejer hjorten mindre kommer du naturligvis kun til at 
betale for det, som hjorten reelt vejer iht. prislisten. Du køber et 
antal pürsch, betaler et depositum for hjorten og efter jagten laves 
endelig afregning iht. aftalen. 

ALTERNATIVT EFTER PRISLISTE
Du køber et antal pürsch og jager iht. prislisten. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Kørsel i reviret ca. € 30 pr. køretur, drikkepenge, alkoholiske drikke, 
enkeltværelse kr. 175,- pr. døgn
Evt. ekstra bukke til kr. 2.450,- pr. buk
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DE KLASSISKE DRIVJAGTER

DRIVJAGT PÅ JAGTFORENINGSREVIR (JG)  
ELLER STATSREVIR (OBH) 
Her er tale om spændingsjagt på højeste niveau i den polske 
efterårs- eller vinterklædte skov, når hundeglam og drivernes råb 
sætter gang i skytternes adrenalinpumpe.
Jagtorganisationerne er i top, så man kan nå mellem 7 og 9 såter 
på en jagtdag. 
Det ideelle deltagerantal for en drivjagtgruppe er fra 14 til 16  
personer afhængig af revirets beskaffenhed og jagtlige  
infrastruktur. 
Vi kan tilbyde dig netop det revir, du måtte ønske, og de  
betingelser som din gruppe går efter. 
Vi sælger helst prislistearrangementer, idet det erfaringsmæssigt 
giver det bedste jagthumør, både hos vores skydende gæster, og 
hos vores drivere og klapper. Man betaler kun for det man præste-
rer. 
Ønsker du tilbud på en fast pris, udarbejder vi også det. 

PRISEKSEMPEL PR. JÆGER KR. 7.200,- 
(jagtforeningsrevir / prislistearrangement)

PRISEKSEMPEL INKLUDERER: 
4 dages rejse- og ophold i delt dobbeltværelse, helpension, 3 hele 
jagtdage, jagtorganisation, transport i reviret, jagtlicens, forsikring, 
polsk tolk og guide.

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE
Afskydning iht. prislisten, drikkepenge, alkoholiske drikke, kørsel i 
reviret, enkeltværelsestillæg kr. 175,- pr. nat

REGULERINGSJAGTER 

PÅ HUNDYR OG VILDSVIN  
– OKTOBER TIL 15. JANUAR 
Jelling Jagtrejser har på udvalgte stats- og forenings revirer tilgang 
til reguleringsjagt, hvor der skal nedlægges en del hundyr og grise. 
I visse områder har vi særlig gunstige afskydningspriser på disse 
arrangementer. Maks 6 jægere. 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER:
3 dages ophold med fuld forplejning i delt dobbeltværelse,  
6 pürsch med jagtføring 1:1, jagtlicens, polsk tolk
Pr. jæger kr. 3.995,-  
Evt. ekstra jagt- og opholdsdag kr. 1.330, - 

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE:
Afskydning iht. prislisten, kørsel i reviret ca. € 30 pr. køretur,  
drikkepenge, alkoholiske drikke, enkeltværelse  
kr. 175,- pr. nat.

KØR-SELV-ARRANGEMENTER
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BUSTURENE ER TIL DIG DER HELST IKKE 
SELV KØRER, TIL DIG DER GERNE VIL 
HYGGE OG VÆRE SAMMEN MED ANDRE, 
OG TIL DIG DER VIL INFORMERES  
UNDERVEJS !  

BRUNSTBUKKE FØRSTE UGE I AUGUST
Disse ture har siden midten af 90’erne været en bragende  
succes, hvorfor vi normalt har rigtig mange stamkunder med i bus-
sen. Højt humør, godt kammeratskab og gode jagtoplevelser.
Busturen afvikles som beskrevet her til højre.  
Der jages morgen-og aften. Vores jægere bor i mindre grupper 
fordelt over et større område. Forventeligt mellem 4 og 5 bukke  
pr. deltager. Der er rabat på grise indtil 50 kg.

Vi jager den brunstige røde sommer buk, som oftest i brunsten 
optræder uforsigtigt og lettere aggressiv overfor artsfælder.  
En fantastisk naturoplevelse, når bukken forsøger at beslå råen i 
den polske sensommer.  
Måske gives der mulighed for at kalde bukken med bukkekald - 
”blade bukken”. Dette bør opleves.

PRISEN PR. JÆGER KR. 6.495,- 
Prisen inkluderer: 5 dages rejse / 4 nætter, 6 pürsch, jagtføring 1:1, 
afskydning iht. maksimumpriser efter vores to trins skala, polsk 
jagtlicens, delt dobbeltværelse, fuld forplejning, forplejning  
i bussen på ud- og hjemrejsen og dansk rejseleder.

Bukkene har en fastpris indenfor rammerne 
af  følgende trin:
1. Bukke indtil 349 g kr. 2.450,- pr. buk
2. Bukke fra 350 g kr. 4.000,- pr. buk 
(uanset hvor stor bukken bliver og hvad den må veje)

PRISEKSEMPEL INKLUDERER IKKE
Afskydning, drikkepenge, alkoholiske drikke, kørsel i reviret, 
enkeltværelsestillæg kr. 175,- pr. nat

SÅDAN FOREGÅR DIN BUSREJSE
• Du kører i en stor moderne luksus- og langtursbus  

med erfaren chaufførbemanding.

• Der køres dagskørsel begge veje. 

• Opsamling i Jylland. 

• Vi holder indkøbspause ved grænsen. 

• Der er fri øl, vand og kaffe på ud- og hjemrejsen. 

• Der serveres sandwich i bussen på udrejsen. 

• Din jagtriffel medbringer du i din riffelkuffert,  
som anbringes aflåst i bussens bagagerum. 

• Låsen og ammunition opbevares i din bagagekuffert. 

• Rejselederen orienterer om alle praktiske forhold  
omkring arrangementet i Polen. 

• Rejselederen sørger for, at du bliver sat af og  
samlet op på aftalt tid og sted.

• Vi kører fra Danmark tidlig morgen og ankommer  
først på aftenen i Polen. 

• På hjemrejsedagen forlader vi Polen efter morgenmaden  
og krydser grænsen til Danmark først på aftenen.

• Du skal foruden dit gode humør medbringe:  
Dit personlige pas, dansk våbentilladel¬se, EU-våbenpas. 

• Vi sørger for resten... 
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BUSREJSER



SKOTLAND, 
ENGLAND & IRLAND



Kære Jæger

Velkommen til Jelling Jagtrejser og Scotsport’s korte præsentation 
af vores jagtrejseprogram i UK og Irland.
Vi har selv testet alle vore revirer, hvorfor at vi kan gøre en forskel, 
når du skal vælge din næste jagtrejse!
Med eget kontor i Skotland, tilbyder Jelling Jagtrejser og Scotsport 
et stort program af kvalitetsjagt i hele UK og Irland. 

På de næste sider finder du et spændende udklip af vores mange 

jagtrejsetilbud, der primært fremstår som ”appetitvækkere”.
Vi ser frem til at høre fra dig, og vi vil gøre vores yderste for at indfri 
dine forventninger, så din jagtrejse bliver en god og spændende 
jagt- og naturoplevelse.

Vi må tage et beskedent forbehold for evt. mindre prisjusteringer i 
endeligt tilbud og aftale – det kan gå to veje!

Med jægerhilsen 
Kasper T. Andersen & Alf Sørensen 
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JAGTREJSER  
i Skotland, England & Irland

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES
- April til august

Bukkejagt på Scotsport’s kendte godser der omfatter 20.000 ha 
i det naturskønne Royal Deeside, Aberdeenshire, med en årlig 
afskydning af mere end 150 bukke, heraf 10-15% i medaljeklasse. 
Der kan deltage op til 6 jægere i samme periode med en forventet 
afskydning af gennemsnitlig 1,2 buk pr. jæger pr. dag eller 4-5 
bukke under 3-4 dages jagt 1:1. Man kan selv vælge antal jagt- og 
opholdsdage. Indkvarteringen foregår på Scotsport’s eget jagtslot 
Learney House, der er beliggende i pragtfulde naturomgivel-
ser med storslået udsigt til højlandet. Kun 35 km fra Aberdeen 
lufthavn. Ideel for familieferie. - Trofæafgifter afregnes i henhold 
til prislisten. Se fotos og film fra bukkejagten i Royal Deeside på 
Scotsport’s eller Jelling Jagtrejsers hjemmeside! 
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SKOTLAND BUKKEJAGT
- april til august

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES
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,
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 10.800, -

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES,
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,
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 9.000, -

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 675,-

Trofæafgifter
Bukke indtil 200 gram  GBP 175
Bukke 201 – 250 gram  GBP 200
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
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BUKKEJAGT PÅ STRATHMORE ESTATE  
(GLAMIS CASTLE)
- April til august 
Strathmore Estate hører til blandt de bedste og mest velkendte 
bukkerevirer i Skotland, beliggende kun 14 km nord for Dundee 
i Østskotland. Der nedlægges årligt omkring 40-50 bukke, hvoraf 
20-25% er i medaljeklasse. Der er tilknyttet 2 stalkere til godset, 
hvor op til 4 jægere kan jage i samme periode 2:1 med en forventet 
afskydning af gennemsnitlig 1 buk pr. jæger pr. dag. 
Man kan vælge mellem 3-4 dages jagt. Trofæafgifter afregnes i 
henhold til prisliste. Indkvarteringen foregår på hyggeligt hotel i 
landsbyen Glamis, der er beliggende midt på godsets arealer – Se 
fotos og film fra bukkejagten på Strathmore Estate på Scotsport’s 
eller Jelling Jagtrejsers hjemmeside!

BUKKEJAGT PÅ STRATHMORE ESTATE (GLAMIS CASTLE)
Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt, 6 pürsch, jagtføring 1:1, 4 dages hotelophold m.  
morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 11.600, -  

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, - 

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 DKK 675,-

Trofæafgifter
Bukke op til medajleklasse GBP   275
Bronzemedalje   GBP   650
Sølvmedalje   GBP   950
Guldmedalje   GBP 1250

BUKKEJAGT PÅ CRAIGSTON ESTATE OG  
OMKRINGLIGGENDE FARMOMRÅDER
- April til August
Craigston Estate med omkring liggende farmområder, er beliggen-
de i det nordøstlige hjørne af Skotland ved byen Turriff, kun 50 km 
nordvest for Aberdeen lufthavn.
Dejlig blandigsterræn med skove, marker og en interessant ku-
peret kystlinje, hvor man også ofte kan træffe råvildtet temmelig 
kystnært. Der er tilknyttet 2 stalkere til distriktet, og der nedlægges 
årligt omkring 30 bukke, heraf flere er medalje trofæer. Op til 4 
jægere kan jage i samme periode 2:1. Trofæafgifter afregnes iht. 
prisliste. Indkvarteringen forgår enten på hyggeligt hotel i Turriff 
eller i feriehus med egen forplejning.

BUKKEJAGT PÅ CRAIGSTON CASTLE 
Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt, 6 pürsch, jagtføring 1:1, 4 dages hotelophold 
m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.500

Priseksempel inkluderer: 
4 dages jagt, 8 pürsch, jagtføring 1:1, 5 dages hotelophold 
m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 12.400, - 

Priseksempel inkluderer: 
4 dages jagt, 8 pürsch, jagtføring 2:1, 5 dages hotelophold 
m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.300, -

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 675,-

Trofæafgifter
Bukke op til medajleklasse GBP   275
Bronzemedalje   GBP   700
Sølvmedalje   GBP   950
Guldmedalje   GBP 1250

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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BUKKEJAGT INVERCAULD & GLENCALLY 
ESTATES (HILL BUKKE)
Slutningen af maj til august
Udfordrende jagt på ”hill bukke” i storslåede bjergområder i det 
vestlige Royal Deeside, kun 90 km fra Aberdeen lufthavn. Jagten 
på buk, der i sin form minder meget om jagt på højlandshjort, er 
speciel tilegnet jægeren som sætter naturoplevelsen højere end 
trofæstørrelsen. Der er tilknyttet 2 stalkere til bjergjagten og op til 
4 jægere kan jage i samme periode 2:1 eller 1:1 med en forventet 
afskydning af 2-3 bukke pr. jæger under 3 dages jagt. 
Der er fastpris på bukke, uanset størrelse.

BUKKEJAGT PÅ INVERCAULD & GLENCALLY ESTATES
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 250.
Pris pr. jæger DKK 10.800, -

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 250.
Pris pr. jæger DKK 13.500, -

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 675,-

HØJLANDSHJORT ROYAL DEESIDE &  
ABERDEENSHIRE ESTATES
Midt september til 20. oktober
Vores store jagtprogram på højlands kronhjort i Nordøst Skotland 
tager udgangspunkt i godserne Invercauld - Finzean og Glenmuick 
Estates, der sammenlagt omfatter mere end 75.000 ha, hvor der 
årligt nedlægges flere end 100 hjorte. 
Der kan deltage op til 6 jægere i samme periode 2:1 med en afskyd-
ning af 2-3 hjorte pr. jæger. Indkvarteringen foregår i pragtfulde 
omgivelser bl.a. på jagtslottet Learney House på egen forplejning. 
Samtlige godser ligger indenfor 1 times kørsel fra Learney House 
og Aberdeen lufthavn. 
Se fotos og film på Scotsport’s eller Jelling Jagtrejsers hjemmeside!

HØJLANDSHJORT 
ROYAL DEESIDE/ABERDEENSHIRE ESTATES
Invercauld, Finzean og Glenmuich Estates
Priseksempel inkluderer: 
Indtil til 2 dages jagt 1:1 eller op til 4 dages jagt 2:1, 1-2 hjorte,  
op til 5 dages ophold på jagtslottet Learney House med egen 
forplejning eller hotel/guest house med morgenmad, dobbelt- 
værelse, kørsel på jagtområdet. 
Pris pr. jæger v. 1 hjort DKK 14.000, -/ v. 2 hjorte DKK 22.000,-

 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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HØJLANDSHJORT,  
GLENCALLY & AUCHAVAN ESTATE
Midt september til 20. oktober
Hjortejagt i Angusbjergene når det er bedst. Dette gods omfatter 
tilsammen 5.000 ha af storslået højland. 
Her nedlægges årligt flere end 75 hjorte af generel stærk trofæ kva-
litet af højlands hjort. Der er tilknyttet 2 stalkere til godset, hvilket 
betyder, at op til 4 jægere kan jage i samme periode 2:1.  
På Glencally & Auchavan Estate jages der primært over 3 dage med 
en forventet afskydning af 2 hjorte pr. jæger. Afhængig af jagtgrup-
pens størrelse og antal bestilte hjorte, kan antal jagtdage udviddes 
til at inkludere 5-6 dage med 6-7 dages ophold. Indkvartering foregår 
enten i dejligt feriehus beliggende midt på jagtområdet samt med 
egen forplejning, eller på lokal hotel/guest house med morgenmad.

HØJLANDSHJORT GLENCALLY & AUCHAVAN ESTATE
Priseksempel inkluderer: 
Indtil 3 dages jagt 2:1 eller 1:1, 1-2 hjorte, 4 dages ophold i feriehus 
enten med egen eller fuld forplejning, dobbeltværelse, kørsel på 
jagtområdet.
Pris pr. jæger v. 1 hjort DKK 14.000, - / v. 2 hjorte DKK 23.900,-

HUNDYRJAGT ROYAL DEESIDE, GLENCALLY/ 
AUCHAVAN OG GLENAVON ESTATES
21. oktober til 15. februar
Spændende riffeljagt på kronhind og kalv for jægeren som fore-
trækker at opleve højlandsjagt i storslået natur, uden nødvendigvis 
at skulle hjembringe et trofæ. Jagten minder i sin form meget om 
jagten på kronhjort, blot med den forskel, at der ikke betales afgift 
for nedlagte hundyr. For at få det fulde udbytte af jagten kan det 
anbefales, at man er i rimelig god kondition og ligeledes er fortro-
lig med at skyde på op til 200 meter.
Indkvarteringen kan foregå enten på hyggeligt hotel med morgen-
mad eller på jagtslottet Learney House med egen forplejning.

HUNDYRSJAGT, ROYAL DEESIDE, GLENCALLY/  
AUCHAVAN OG GLENAVON ESTATES
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 2:1 DKK 11.800, - / Pris pr. jæger 1:1 DKK 13.500, - 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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KOMBINATIONSJAGT PÅ HIND/KALV OG 
SMÅVILDTJAGT (ROUGH SHOOTING)
21. oktober til medio december
Dette spændende jagtarrangement er for jægeren, som ønsker at 
kombinere både riffel- og haglbøssejagt. Der kræves minimum 4 
deltagere til denne type arrangement. Gruppen kan selv bestemme 
fordelingen af antal dage på henholdvis hundyr og småvildtjagt. 
Jagten foregår på Scotsport’s velkendte revirer i Aberdeenshire, 
der alle er beliggende indenfor 1 times kørsel fra jagtslottet Lear-
ney House hvor man indkvarteres enten med egen kost eller fuld 
forplejning. 

KOMBINATIONSJAGT PÅ HIND/KALV OG SMÅVILDT 
(ROUGHSHOOTING) 
Priseksempel inkluderer, min. 4 jægere: 
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 15.200, -

KOMBINATIONSJAGT PÅ HIND/KALV OG SMÅVILDT 
(ROUGHSHOOTING) 
Priseksempel inkluderer, min. 4 jægere: 
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 17.800, -

SMÅVILDTJAGT (ROUGH SHOOTING) 
4-6 jægere. 21. oktober til slutningen af januar
Rough Shooting er en rigtig hyggelig jagtform i gode venners lag. 
Jelling Jagtrejser og Scotsport kan tilbyde kvalitets haglbøsse-
jagt på nogle af de absolut bedste småvildtjagtgodser i Nordøst 
Skotland. Jagten drives som walking up krydret med små drev på 
fasaner, agerhøns, snepper, ænder, duer, kaniner og harer. 
Gennemsnitlig skydes der mellem 40-60 stk. vildt pr. dag eller 8-10 
stk. vildt pr. jæger pr. dag. 
Der kan i visse perioder også arrangeres aftentræk på ænder.  
Jagtgruppen kan selv vælge antal jagt- og opholdsdage.
Indkvarteringen foregår på jagtslottet Learney House der er 
centralt beliggende i storslået natur indenfor 1 times kørsel fra 
samtlige småvildtjagtområder. Al transport fra ankomst til afrejse 
fra Aberdeen lufthavn, tilbydes alle vore jagtgrupper.

SMÅVILDT (ROUGHSHOOTING), 4-8 JÆGERE, 
Priseksempel inkluderer: 
2 dags roughshooting, 1 dags kaninjagt og 4 dages ophold  
på jagtslottet Learney House m. egen forplejning. 
Pris pr. jæger DKK 14.000, -

SMÅVILDT (ROUGHSHOOTING), 4-8 JÆGERE, 
Priseksempel inkluderer: 
3 dages roughshooting og 4 dages ophold på jagtslottet  
Learney House m. egen forplejning. 
Pris pr. jæger DKK 17.500, -

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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GROUSEJAGT, 3-6 JÆGERE. 
12. august til midt september
Fantastisk spændende fuglejagt på de skotske lyngsletter for den 
inkarnerede haglbøssejæger. En helt unik jagtoplevelse på en 
fugleart som kun findes i Skotland. Jagten drives enten for stående 
hunde eller som walking up med springer spaniels, alt afhængig af 
jagtgruppens størrelse og ønsker samt jagtperiode. 
Der nedlægges mellem 20-60 fugle pr. gruppe pr. jagtdag.
Indkvartering foregår på jagtslottet Learney House i Royal Deeside 
med egen eller fuld forplejning.

GROUSEJAGT, 3-6 JÆGERE
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 12.500, - v/ 4 delt. DKK 15.500, - 
(forbehold)

GROUSEJAGT, 3-6 JÆGERE
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 14.400, - v/ 4 delt. 17.300, - 

DUEJAGT, 2 TIL 4 JÆGERE
Midt juli til september
Vi råder sammenlagt over godt 10.000 landbrugsrevirer i det nord-
østlige Skotland med med en meget alsidig afgrødesammensæt-
ning, mindre remisser og levende hegn. 
Dette betyder, at specielt sensommeren fra høsten og frem til 
september samt i månederne januar, februar og marts, kan der 
præsteres rigtig fin duejagt med et stort antal trækkende fugle. 
Nærmeste større by er ”Peterhead”.
Som al anden trækjagt er succesen svingende fra jægergruppe til 
jægergruppe. Dels kan antallet af duer variere fra dag til dag fra 
uge til uge afhængig af vejr, vind samt årets afgrøder. Dels kan de 
enkelte jagtholds dygtighed som duejægere være alt afgørende 
i forhold til succesraten.  Mange jægere er desværre alt for ivrige 
skyder for tidligt på fuglene. VENT! Det vil være realistisk afskyde 
alt fra 15 til 125 duer pr. jæger pr. jagtdag.
Indkvartering finder sted på nærtliggende mindre landhus. Her bor 
vi i lille hyggeligt, pænt nyrenoveret stenhus med dobbeltværelse. 
Her findes en fin fælles opholdsstue med TV, et dejligt køkken og 
fine toilet og badeforhold.
Morgenmaden leveres og aftensmaden nydes på en af byens 
restauranter.

DUEJAGT NORDØST SKOTLAND, PETER HEAD
Priseksempel inkluderer: 
4 dages jagt duejagt, 5 dages indkvartering i delt dobbeltværelse 
og egen forplejning, lufthavnstransfer. Der sørges for at der er til-
gængelig tørkost (morgenmad) og at der servers frokost på jagten.
Pris pr. jæger v/ min 2 jægere kr. 9.485,-
 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44
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MUNTJAC OG KINESISK VANDRÅDYR,  
ENGLAND
September til marts
Kvalitetsjagt hos en af Englands største kapaciteter inden for 
jagten på de spændende Muntjac og Chinese Waterdeer. Jagten 
foregår på mere end 7000 ha blandingsterræn i Cambridge Shire 
med indkvartering på hyggelig hotel/guest house i nærhed af 
jagtområderne. Trofæafgifter afregnes direkte med jagtlederen i 
henhold til prisliste. Der jages primært fra slutningen af september 
til slutningen af marts.

MUNTJAC OG KINESISK VANDRÅDYR, ENGLAND
Priseksempel inkluderer: 
2 dages jagt 2:1, 3 dages ophold på hotel/guest house m. morgen-
mad, indkvartering i dobbeltværelse og kørsel på reviret 
Pris pr. jæger DKK 7.000, -

Priseksempel inkluderer: 
2 dages jagt 1:1, 3 dages ophold på hotel/guest house m. morgen-
mad, indkvartering i dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.800, -

Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt 2:1, 4 dages ophold på hotel/guest house m. morgen-
mad, indkvartering i dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.200, -

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

SNEPPEJAGT, 2-8 JÆGERE, IRLAND
Slutningen af november til 31. januar
County Kerry i det sydvestlige Irland har altid været kendt for sin 
store bestand af snepper i vinterhalvåret.
Jagten drives både med stående og stødende hunde, og typisk er 
der tilknyttet 1 hundefører pr. 2 jægere. Ligeledes kan jagten på 
snepper også kombineres med bekkasinjagt. Den enkelte jagtgrup-
pe kan selv vælge antal jagt og opholdsdage.
Som udgangspunkt foregår indkvarteringen i et dejligt feriehus 
med egen forplejning, men indkvarteringsformen kan også opgra-
deres til hotel eller guesthouse med morgen- og aftensmad.

SNEPPEJAGT, 2-8 JÆGERE
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 9.500,-

SIKAHJORT/VILDGED, 1-8 JÆGERE, IRLAND
Midten af september til slutningen af oktober
Spændende jagt på den sky sikahjort og med mulighed for vildged 
på mere end 20.000 ha naturskønt blandingsterræner i det sydvest-
lige Irland. Reviret er bestående af både mindre bjergområder og 
lavlandsområder med skove, langstrakte moseområder og opdyr-
kede landbrugsarealer. 
Her findes en af Irlands største bestande af sikavildt, og der ned-
lægges i området mere end 100 sikahjorte årligt. 
Jagten foregår både som pürsch og anstandsjagt med en forventet 
afskydning af 2 sikahjort pr. jæger under 3-4 dages jagt. Trofæaf-
gifter, udover det som måtte være inkluderet i arrangementet, 
afregnes direkte til jagtlederen.
Indkvarteringen kan foregå enten i dejligt feriehus med egen 
forplejning. 
Ophold på guest house eller hotel med morgen- og aftensmad. 
(indhent tilbud).

SIKAHJORT/VILDGED, 1-8 JÆGERE
Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt med jagtføring 2:1, 4 til 6 dages ophold  
i feriehus med egen forplejning
Pris pr. jæger DKK 8.950,- 
Ved jagtføring 1:1 DKK 11.800,-
Evt. ekstra jagtdag 2:1 DKK 1.650,-   
Evt. ekstra jagtdag 1.1 DKK 2.550,-
Irsk jagtlicens DKK 600,-

Trofafgift af sikahjort uanset størrelse € 450,- 
Trofæafgift af vildged uanset størrelse € 500,-



Greenburn Hunting, 
SKOTLAND

Højlandshjort og Sika 
Hundyrjagt og Roughshooting / småvildt 

Kombinationsjagt - hinder, kalve og småvildt



Vel kan det skotske landskab og klima være troldsk som kun få, 
hvor landskabet det ene øjeblik er smilende og solrigt, det næste 
mørkt, koldt og truende, men hvilket jagtland!
Dette er Europas sidste uberørte vildnis bestående af dramatiske 
bjerge, frodige dalstrøg og små isolerede landsbyer, hvor livsryt-
men er ”fra før verden gik af lave”. 
Skotland er vildt og vidunderligt. Hver eneste plet på kortet er et 
fortryllende eventyr med romantiske borge, slotte og minder fra 

en stormfuld fortid, hvor sækkepiber, et uhyre i en sø, whisky og 
mænd i skørter er andet end smarte reklametricks for turisternes 
skyld. 
Her er samlet en verden af naturscenerier, som ikke findes andre 
steder – her er jagt for naturnydere! 

Med jægerhilsen 
Kasper T. Andersen
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JAGTREJSER  
Greenburn Hunting, Sutherland

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

Man siger om Skotland: ”Man kan opleve samtlige fire årstider inden frokost, 
at der kun findes tre slags vejrlig; det regner, det begynder lige straks at regne, 
det har lige regnet !”
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HØJLANDSHJORT
- midt sept. til 20. okt. 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

HJORTEJAGT I DET SKOTSKE HØJLAND  
– MIDT SEPT. TIL 20. OKT. 
Jagten på den skotske højlandshjort må betragtes som eneståen-
de, både hvad angår jagtformen samt spændings- og natur- 
oplevelsen. Speciel højlandshjortens brunstperiode, der normalt 
begynder i slutningen af september, kan tage pusten fra selv den 
mest velbevandrede riffeljæger. 
Netop her på de lyng- og græsklædte ”hede-sletter” i det skotske 
højland forstærker brunsthjortens brøl den spænding og intensi-
tet, som er svær at forklare og forstå - det skal opleves...

Jagten på kronhjort foregår primært som pürsch fra morgen til 
sidst på eftermiddagen, hvor man sammen med stalkeren afsøger 
slugter og højdedrag for jagtbare hjorte. Den normale afskyd-
ningspolitik i Skotland er, at man bestræber sig på at nedlægge 
gamle og afskudsbare dyr, som stalkeren med sin mangeårige 
erfaring og viden udpeger til jagtgæsten. 
Hjortejagt i Skotland er ikke trofæjagt, men en jagt- og naturople-
velse af de helt store. Selv om mange jægere igennem årene har 
hjembragt virkelig stærke højlandstrofæer, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at unge 10 og 12-ender hjorte (Royales) betragtes 
som avlsdyr, og derfor normalt ikke må nedlægges. 
Ved normale vejrforhold og med normale skydefærdigheder, ned-
lægges der gennemsnitligt 1-2 hjorte pr. dag pr. stalker. 

I Greenburn Hunting revirer, som omfatter flere Estates i Suther-
land, mellem Dornoch og Lairg findes også en særdeles god 
bestand af sikavildt. Der er derfor mulighed for at nedlægge begge 
hjortearter.
Normalt sælges sikajagten ikke selvstændig, men sikahjorten kan 
være et tilkøb, sammen med eller når kronhjortene er nedlagt.

OBS. Vær opmærksom på, at i Skotland køber man retten til 
afskydning af et vist antal hjorte, og ikke et antal jagtdage. Når det 
i arrangementet inkluderede antal hjorte er nedlagt (Sika- eller 
kronhjort), betragtes jagten som afsluttet, medmindre jagtreviret 
har yderligere hjorte til afskydning i den pågældende periode.
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Rejsen foregår med fly ud af Esbjerg til Aberdeen eller fra Billund 
eller København via Amsterdam til Aberdeen eller til Inverness Air-
port. Herfra fortsættes med lejebil. Der er cirka 3½ times transport 
til indkvarteringen fra Aberdeen og cirka 1½ fra Inverness. 
Forvent prisen på flybilletten mellem DKK 2.200,- og DKK 3.500,-.
Forvent prisen på en lejebil cirka DDK 500,- til DKK 550,- pr. døgn 
afhængig af bilmodel og behov.
Forvent der vil være udgifter forbundet med at medbringe egne 
våben ombord på flyet – dette ligger udenfor Jelling Jagtrejsers 
indflydelsesområde og afhænger af, hvorfra man flyver. Dette 
betales direkte i lufthavnen.

Indkvartering Finder sted på den lokal pub ”Pittentrail Inn ”.
Stedet er totalt nyrenoveret i 2021 og har rigtig fine værelser, de 
fleste med bad og toilet direkte på værelset og ellers lige udenfor 
døren. Her er en hyggelig pub, hvor de lokale kommer til, og nyder 
en pint efter dagens dont.  

Alternativt kan vi indkvartere i et fint restaureret stenhus med 
plads til indtil 8 jægere i fire fine dobbeltværelser med tilgang til 
bad og toilet. Herforuden findes fin opholdsstue med pejs, dejligt 
spisekøkken indrettet med alle tænkelige hvidevarer fra ovn til frys 
og køl.

Helpension bestående af English Breakfast, en lille madpakke, 
samt to retter aftensmad er med i nedenstående priser. Forplejnin-
gen er både særdeles fin og rigelig.
En lokal kogekone / kok, køber ind og tilbereder måltidet for vores 
gæster (forhør nærmere hos JJR), hvis man bor i stenhuset.

PRISEN PÅ JAGT – HØJLANDSHJORT INKL.
• Indkvartering og fuld forplejning fra søndag til fredag 
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller mindre lejlighed
• Jagtføring / stalking 2:1 fra mandag til og med torsdag eller 

Indtil 2 hjortene er nedlagt.
• Rengøring af trofæer til hjemsendelse
Ved 2 til 3 jægere pr. person DKK 19.000,-
Ved 4 til 6 jægere pr. person DKK 18.500,-
Ved 6 til 8 jægere pr. person DKK 18.000,-

Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
-  Våbentilladelse – DKK 550,-  

(ansøgningstid min. 12 uger) eller leje af riffel
- Hjemsendelse af trofæer
- Drikkepenge til stalker
-  Evt. ekstra sikahjort eller højlandshjort  

eller tilkøb af sikahjort DKK 6.000,-
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HINDER OG KALVE
- fra 21. oktober til 31. januar 

JAGTEN PÅ HINDER OG KALVE 
– FRA 21. OKTOBER TIL 31. JANUAR
Jagten er fuldstændig, som den forrige beskrevne for højlands-
hjorten, blot med den forskel, at hinderne jo ikke er trofæbæren-
de. Jagten er præcis lige så intens, lige så spændende og lige så 
anstrengende. 
Er du ligeglad med trofæerne, er dette absolut en mulighed for en 
stor jagtoplevelse i det skotske højland til en mindre pris.
Man bor, spiser og sover samme sted som ovenfor beskrevet. 
Det vil være muligt at nedlægge fra 2 til 6 hinder på en jagtdag. Der 
jages også her 2:1. 
Man skal huske, at det tager tid at bringe dyrene ud af jagtterrænnet!

PRISEN PÅ JAGTEN PÅ HINDER OG KALVE INKL.
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller  

mindre lejlighed fra søndag til torsdag
• Fuld forplejning fra ankomst til afrejse
• Jagtføring / stalking 2:1 fra mandag til og med torsdag 
Ved 2 jægere pr. pers. DKK 15.000,-
Ved 4 jægere pr. pers.  DKK 14.000,-
Ved 6 jægere pr. pers. DKK 13.500,-

Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
- Våbentilladelse – DKK 550,- eller leje af riffel
- Drikkepenge
- Evt. ekstra jagtdag med fuld forplejning og jagtføring 2:1  
   kr. 3.600,- pr. jæger
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ROUGH SHOOTING 
- FRA SLUT OKTOBER TIL 31. JANUAR 
MINIMUM 4 JÆGERE – MAKS. 8 JÆGERE
Denne jagtform har igennem mange år været yderst populær 
blandt inkarnerede haglbøssejægere. Det er en hyggelig og 
uformel jagtform, hvor en gruppe på typisk 4-6 jægere jager med 
assistance fra revirets skytter (keepers) med hunde. Der skydes 
dels på træk, dels på op-fløj og dels på små drev. 
I det meget afvekslende terræn findes en artsrig småvildtbestand 
af bl.a.: fasaner, agerhøns, snepper, duer, bekkasiner, harer, ænder 
og til tider store mængder af gæs. 
Forekomsten af specifikke småvildtarter kan variere mellem de for-
skellige jagtområder. Normalt vil fasanerne udgøre den største del 
af paraden. Ved almindelig gode skydefærdigheder (3:1) forventes 
det, at en gruppe på  4 til 6 jægere kan nedlægge omkring 40 til 50 
stk. småvildt, eller i gennemsnit 8-10 stk. vildt pr. jæger pr. dag. 

Gruppen kan selv være med til at sammensætte det ønskede jagt-
program, og der kan arrangeres træk på gæs og ænder morgen og 
aften, hvis det ønskes.
Grundet flere hårde vintre og sygdom blandt kaninerne i Skotland i 
de senere år har der været et drastisk fald i kaninbestanden i store 
dele af landet, men vi forsøger at arrangere en dag på kaniner med 
fritter, og er vi ”heldige”, lykkes det for os. Vi skal ganske vist køre 
lidt efter det, men det må vores jægere tage i stiv arm (indtil 1½ 
times transport).

PRISEN PÅ ROUGH SHOOTING INKL.
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller  

mindre lejlighed fra søndag til torsdag
• Fuld forplejning fra ankomst til afrejse
• Jagt med game keepere og hunde
• Transport i reviret
• Forventelig afskydning  

8 til 10 stk. vildt / pr. jæger / jagtdag (forbehold)
       

Ved 4 til 6 jægere pr. person   DKK  14.000,-
Ved 7 til 8 jægere pr. person   DKK  13.500,-

  
Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
- Våbentilladelse – DKK 550,- eller leje af haglbøsse
- Drikkepenge
- Evt. ekstra jagtdag med jagtføring kr. 2.600,-
- Patroner cirka DKK pr. pakke á 25 stk. DKK 125,- 
-  Evt. ekstra rough shooting dag inkl. fuld forplejning 

DKK 3.600,- / pr. jæger

ROUGH SHOOTING
- fra slutningen af oktober til 31. januar 
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ROUGH SHOOTING (småvildtjagt m. haglgevær) 
- fra 21. oktober til 31. januar 

ROUGH SHOOTING (SMÅVILDTJAGT MED HAGLGEVÆR) 
KOMBINERET MED RIFFELJAGT  
PÅ HUNDYR OG KALVE
FRA 21. OKT. TIL SLUT JANUAR, 4 – 8 JÆGERE
Dette er et spændende kombinationsarrangement for jægeren, 
som både ønsker at opleve haglbøssejagt i lavlandet og riffeljagt på 
hinder og kalve i det enestående skotske højland. Vi kan sammen-
sætte et komplet haglbøsse- og riffeljagtprogram, der indeholder 
mellem 3-5 dages jagt med fordeling efter den enkelte gruppes øn-
sker. Jagt på hundyr er som udgangspunkt beregnet med jagtføring 
2:1, hvis man er en gruppe på f.eks. 4 jægere. Der er ingen afgift på 
nedlagte hundyr.
Hundyrjagten foregår primært på de samme godser/estates som 
rough shootingen, men i andre højder, så de to jagtformer ikke 
influerer på hinanden. Det forventes, at den enkelte jæger får god 
chance til i gennemsnit at nedlægge 1-2 hinder eller kalve pr. dag. 
Der er tilknyttet det antal stalkere til hundyrjagten, der er behov for. 
For at få det fulde udbytte af hundyrjagt, kan vi anbefale, at man er 
i god kondition og er fortrolig med skud på op til godt og vel 200 m.

PRISEN PÅ KOMBINATIONSJAGT INKL. 
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller  

mindre lejlighed fra søndag til torsdag
• Fuld forplejning fra ankomst til afrejse
• Jagtføring / stalking 2:1 fra mandag og tirsdag
• Roughshooting onsdag (dagene kan ligges efter ønske)

Ved 4 til 6 jægere pr. person   DKK  14.000,-
Ved 7 til 8 jægere pr. person   DKK  13.500,-

Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
- Våbentilladelse – DKK 550,- eller leje af riffel / haglbøsse
- Drikkepenge
- Patroner cirka DKK pr. pakke á 25 stk. … cirka DKK 125,- 
-  Evt. ekstra jagtdag efter hundyr inkl. fuld forplejning  

med jagtføring 2:1 kr. 3.600,-
- Evt. ekstra rough shooting dag inkl. fuld forplejning kr. 3.600,-



- 

Afprøvede jagt- og naturoplevelser af høj kvalitet
Vi ved, hvad vi sælger – vi har været der selv!

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk 

Adelgade 43, 1 th  .  8660 Skanderborg  .  Tlf: 75 87 23 44

TILBAGEBETALING FINDER IKKE  
NØDVENDIGVIS STED
Skyder du uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du 
et afskudsbart stykke vildt stående på acceptabel skudafstand 
med bredsiden / bladet til - altså en fair chance - din riffel klikker, 
skuddet går utidigt for dig, eller du når måske ikke indenfor en 
rimelig tidshorisont, at få afgivet dit skud.
Så kan din jagtfører med rette sige, at du haft en fair chance, men 
du udnyttede den ikke. I så fald vil der ikke finde nogen tilbagebe-
taling sted.  
Enkelte estates refunderer ikke for manglende nedlagt vildt. 
Her betragtes betalingen som en dækning af omkostningerne i 
forbindelse med jagten (ophold og forplejning, køretøjer, licenser, 
præparation, jagtguider etc.). 
Man anser trofæerne som en ekstra bonus for jagtgæsten oveni de 
oplevelser, jagtgæsten har betalt for.
Hvis din fysiske form forhindrer, at jagten i praksis umulig- 
gøres eller besværliggøres, finder refundering i almindelighed 
ikke sted.
Greenburn Hunting refunderer DKK 4.000,-  
ved manglende nedlagt hjort, hvis chancen ikke har været der.

VEJRLIG
Vores jagtgæster jager nu og da under ekstreme klimatiske 
forhold såvel højt som lavt, hvor uforudsigelige vejrforhold kan 
betyde, at én eller flere jagtdage mistes (pga. storm, tåge, regn, 
oversvømmelse, sne og slud etc.). Dette kan betyde, at vores 
jagtgæster ikke bliver bragt til en fair skudchance – dette kan 
Jelling Jagtrejser ikke stilles til ansvar for, hvorfor tilbagebeta-
ling ikke finder sted i disse situationer, medmindre reviret viser 
”storsind” og ønsker at refundere jagtgæsten. Vi gør opmærk-
som på, at disse forhold særligt kan opstå under jagt i UK i 
efterårsmånederne.

HUSK / VIGTIGT
Jelling Jagtrejser formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og 
trofæer. Vejr, vind, din dygtighed som jæger og andre uforud- 
sigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for  
din jagtrejsesucces.

Jagtheld eller mangel på samme …



Råbukke- og duejagt  
PETERHEAD, SKOTLAND
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JAGTREJSER Nordøst Skotland  
Kinloch Estate med omkringliggende arealer

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

Cirka 45 min. kørsel nord for Aberdeen Airport ligger byen Peterhead med sine 
cirka 70. 000 indbyggere. Cirka 5 km udenfor Peterhead har vores skotsk-portu-
gisiske stalker og samarbejdspartner Sergio Sercout sin base.
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RÅBUKKE – PETERHEAD
Midt april til starten af august 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

RÅBUKKE – PETERHEAD
MIDT APRIL TIL STARTEN AF AUGUST

JAGTEN
Sergio har boet i Skotland med sine portugisiske kone i 16 år og er 
en erfaren og særdeles dygtig stalker. Sergio har tilkæmpet sig sto-
re jagtarealer i et meget alsidigt terræn omkring Peterhead. Her er 
bakker og dale, tilgang til strand, kæmpe landbrugsområder med 
forskellige landbrugskulturer, små remisser, små skove, levende 
hegn og stengærde.
Her er en god og solid bestand af råvildt. Blandt trofæerne der 
nedlægges, kan man sagtens være heldig at nedlægge et medalje-
trofæ. Forvent cirka 3 til 6 bukke ved jagtføring 1:1 på 
6 outings.
Jagten foregår som ”spot and stalk”. På enkelte strategiske steder 
har Sergio opsat et par skydestiger, hvis man har lyst til det.

REJSEN
Hurtigste og letteste rute er et fly ud af Esbjerg Lufthavn med 
direkte forbindelse til Aberdeen Airport.
Sergio afhenter vores gæster i lufthavnen og kører dig til din ind-
kvartering og retur til lufthavnen igen efter endt jagt.

INDKVARTERINGEN
Du bor i et ældre totalt moderniseret stenhus. Ved første øjekast 
ser det måske lidt kedeligt ud, men indeni er det bare i orden. Det 
er indrette med to dejlige soveværelser med to adskilte senge i 
hvert rum, en stor fælles TV-stue samt et helt nyt køkken med alle 
tænkelige hjælpemidler samt et nyrenoveret bad og toilet.
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FORPLEJNINGEN
Sergio eller hans makker afhenter dig før I kører ud på jagt til aftalt 
tid og sted morgen og aften. Efter endt morgenjagt kører I ind på 
en lille restaurant og spiser en dejlig traditionel engelsk morgen-
mad. 
Før I kører ud på jagt om aftenen, afhentes du igen for et restau-
rantbesøg, hvor du kan tilkøbe din aftensmad fra et spisekort.
Hjemme hvor du bor, bliver køleskabet fyldt op med drikkevarer 
og alm. forplejning som pålæg, ost, marmelade og lign. så du ikke 
går sulten i seng. 
Her er frisk frugt, kaffe og the efter behov. Er der noget du mangler, 
beder du bare Sergio herom, så skaffer han alle fornødenheder. 
Dit forbrug her afregner du til købmandspriser med Sergio inden 
afrejsen.

PRISEN PÅ BUKKENE
(Bukkene vejes før med hel overkøbe og fratrækkes 90 g)
Bukke indtil 359 g  kr. 1.800,-
Bukke fra 360 g til 449 g kr. 5.000,-
Bukke fra 450 g til 539 g kr. 7.200,-
Bukke større end 540 g kr. 9.500,- 

Bukkene vejes efter cirka 8 til 14 dages tørretid.
Bukkenes samsendes med øvrige trofæer fra Jelling Jagtrejser 
iht. Brexit og de nye konditioner, vi må lære at leve med.

PRISEN PÅ ARRANGEMENTET MED JAGTFØRING 1:1
4 dages ophold med morgenmad  
og 3 dages jagt med 6 outings som beskrevet  .............. kr. 7.900,-

5 dages ophold med morgenmad 
og 4 dages jagt samt 8 outings som beskrevet .............. kr. 9.900,- 
(ikl. afhentning i lufthavn og morgenmad)

FØLGENDE ER IKKE INKL. I PRISEN
Flybillet fra Esbjerg til Aberdeen ....................kr. 1.800,- til 2.700,-  
(afhængig af rejsedag og periode)

Evt. leje af riffel og ammunition ......................................kr.    340,- 

Engelsk våbentillladelse til egen riffel .............................kr.    550,- 

Aftensmad på restaurant – anslået maks.  ......................kr.    200,-

Præparation og rengøring af bukke pr. buk ................... GBP   35,-      
(betales direkte til stalker)

Hjemsendelse af trofæer til DK cirka ...............................kr.    600,-       
(betales til Jelling Jagtrejsers shippingagent)

Evt. ekstra outing ............................................................ kr. 1.000,-       
(betales til Jelling Jagtrejser)

Evt. ekstra jagtdag inkl. indkvartering ........................... kr. 2.250,-

Evt. ikke jagende ledsager pr. døgn .................................kr.    575,-

RÅBUKKE – PETERHEAD
Midt april til starten af august 
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DUEJAGT – PETERHEAD
Kinloch Estate med omkringliggende arealer 

DUEJAGT – PETERHEAD
2 TIL 4 JÆGERE - MIDT JULI TIL SEPTEMBER
Vi råder sammenlagt over godt 10.000 ha alsidigt landbrugsrevi-
rer i de nordøstlige Skotland med en meget alsidig afgrødesam-
mensætning, mindre remisser og levende hegn. Dette betyder, 
at specielt sensommeren fra høsten og frem til september, og i 
månederne januar, februar og marts kan der præsteres rigtig fin 
duejagt med et stort antal trækkende fugle. Nærmeste større by 
”Peterhead”. 

Som al anden trækjagt er succesen svingende fra jægergruppe til 
jægergruppe. Dels kan antallet af duer variere fra dag til dag, fra 
uge til uge afhængig af vejr, vind samt årets afgrøder. Dels kan de 
enkelte jagtholds dygtighed som duejægere være altafgørende i 
forhold til succesraten.  Mange jægere er desværre alt for ivrige og  
skyder for tidligt på fuglene. VENT! Det vil være realistisk at afskyde 
alt fra 15 til 125 duer pr. jæger pr. jagtdag.

INDKVARTERING 
Du indkvarteres i nærliggende mindre landhus. Her bor man i et 
lille hyggeligt og pænt nyrenoveret stenhus med pæne dobbelt- 
værelser. Her findes en fin fælles opholdsstue med TV, et dejligt 
køkken og fine toilet og badeforhold. Se foregående indkvarte-
ringsfoto under bukkejagten – det er samme indkvartering.
Morgenmaden leveres og aftensmaden nydes på en af byens 
restauranter – I bliver afhentet til dette.

PRISEKSEMPEL INKLUDERER

4 dages jagt duejagt,  
5 dages indkvartering i delt dobbeltværelse og  
egen forplejning, lufthavnstransfer.  
Der sørges for, at der er tilgængelig tørkost (morgenmad)  
og at der servers frokost på jagten.

Pris pr. jæger v/ min 2 jægere kr. 9.485,-



Den Iberiske Halvø
SPANIEN & PORTUGAL

 Velkommen til store jagtoplevelser på Den Iberiske Halvø 
Uanset om jagten er individuel efter Ibex, mankefår, muflon eller den majestætiske kronhjort,  

en intens drivjagt i Portugal, er jagten unik og anderledes. 
Naturkulisserne sætter rammerne og vejret er næsten altid med os.
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SPANSK STENBUK / IBEX 
Sierra Nevada, Becietes, Gredos eller Ronda Ibex
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Spanien er et fremragende jagtland.  
Jagten er velorganiseret og effektiv. 
Naturmæssigt minder Spanien måske 
mest om højlandsområderne på det afri-
kanske kontinent. Vi har én af vores sam-
arbejdspartnere i den sydlige del af lan-
det, hvor den rødlige jordoverflade giver 
en smuk solnedgang over de rustikke, 
forrevne og storslåede bjergmassiver.

JAGTEN OG REVIRERNE
JELLING Jagtrejsers gæster jager for det mest i det sydlige Spanien 
i landsdelen Andalusien. Her foregår jagten på Ibexbukken i bjerg-
massiverne Sierra Nevada, hvilket også er navnet på Ibexbukken, 
som jages i disse fantastiske naturområder, hvor den ene bedåren-
de udsigt afløser den anden.
Jagten foregår i de tynde luftlag flere hundrede meter over hav-
overfladen. 
Vegetationen på bjergsiderne er lav og består af figenkaktus, stive 
græsser og forskelligartede lave lidt stive buske. Figenkaktussen er 
et af hovedfødeemnerne for ibexen. 

Terrænet er mange steder stejlt, skrånende, råt og rustikt med 
masser af løse sten på bjergsiderne. 
Vi tilråder et adstadigt og sikkert tempo i et par støvler med en god 
og stiv sål. 
Jagten kan være fysisk anstrengende, men vi garanterer for, at den 
er spændende.
Vores dansktalende samarbejdspartner i Spanien, Antonio Lopez, 
er din ledsager sammen med din spanske jagtfører. 
Antonio forklarer dig godt og grundigt på sit perfekt danske sprog, 
hvordan din jagt vil komme til at foregå. 

Befolkningen er temperamentsfuld og 
resultatorienteret, hvilket også sætter 
sit præg på jagterne. Når der er fart på, 
så går det løs efter spansk tradition.  
Giv dig selv denne oplevelse. 
Vores dansktalende guide Antonio 
Lopez vil gøre din jagt til en fornøjelse. 
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IBEXJAGTEN 
Jagten på alle Ibexarterne Ibex foregår som en pürsch i bjergene. 
Normalt vil du blive samlet op på din indkvartering i ly af mørket, 
hvorefter du sammen med Antonio og din jagtfører kører ud til det 
udvalgte revir.
Ofte kører man ind i dalsænkninger og kløfter, og forsøger at spot-
te dyrene på bjergsiderne fra vejen.
Andre gange kører man til udsigtspunkter, hvorfra store arealer 
kan overskues og kikkerterne bruges flittigt for at finde en skudbar 
Ibex buk. Ofte står dyrene sammen i mindre flokke, hvor de store 
bukke overvåger de øvrige. Finder man en afskudsbar buk indle-
des en pürsch ud i det kuperede landskab. Det svære stigende og 
faldende terræner gør, at du skal være i besiddelse af både vilje og 
god kondition. Har du fysikken i orden, venter der dig en fremra-
gende oplevelse. 
Du må forvente, at skudafstanden kan blive op til et par hundrede 
meter. 

Ønsker du at undgå besværet med at rejse med din riffel, kan du 
låne / leje en lille let kaliber 243 af Antonio Lopez, som gør arbej-
det på bedste vis.
De fleste bruger maksimum 3 jagtdage - 4 nætter og 5 rejsedage, 
medmindre du vil have familien med og holde en lille uges afslap-
pende ferie i forlængelse af jagten.
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INDKVARTERINGEN
Indkvarteringen foregår altid på gode hoteller eller private pensio-
ner i eller omkring det område, hvor jagten foregår. 
Forplejning består af fuld pension. Prisen inkluderer enkeltværelse. 

KOMBINER FAMILIEFERIEN MED EN JAGTREJSE...
Her ses fotos fra et dejligt familiehotel i Almeria, hvor JELLING 
Jagtrejsers guide Antonio Lopez bor og hvorfra nogle af vores 
Ibexjagter udgår. 
Her bor man med fuld forplejning på dejlige komfortable dobbelt-
værelser med balkon, minibar, bad og toilet. 
Måltiderne indtages ved righoldige buffeter ved de tre hovedmål-
tider.
Hotellet har indtil flere swimmingpools med børnerutsjebane, 
jacuzzi, indendørs pool, fitnesscenter, minigolf, tennisbaner osv.
Hotellet er beliggende direkte ned til middelhavet (100 meter) og 
nær den centrale del af byen, som bugner af caféer og restauranter.
Tager du familien med på en uges ferie i oktober eller i begyn-
delsen af november, er dagtemperaturen i lavlandet stadig til 
badeshorts. Her vil familien kunne stortrives, alt imens du er på en 
spændende jagt i den første del af ferien - Ibexjagten klares normal 
på maks. 3 dage. 

MULIGHED FOR ANDRE ARTER
Når du har skudt din Ibex, kan du måske kombinere med andre 
arter som muflon og/eller mankefår – indhent tilbud på dette, 
hvis du ønsker dette – gerne før du rejser, så vi er sikre på, at vi har 
muligheden til rådighed for dig.

Flyrejse 
Vores kunder flyver oftest med Iberia, SAS eller Lufthansa fra Bil-
lund eller København og med mellemlanding i en større europæisk 
lufthavn som fx Bruxelles, Frankfurt, Amsterdam eller Madrid. 
Periodisk kan der flyves direkte til Malaga hvorfra rejsen fortsætter 
med lejebil. 

Hvis du vil undgå at medbringe eget våben, kan du leje en riffel 
kaliber 243 af Antonio Lopez, som er perfekt til Ibex-jagten.
Pris for leje af våben og ammunition € 100,-.

KIKKERTER
Sørg altid for at have en lysstærk kikkert monteret på din riffel, da 
jagten i Spanien ofte kan foregå i skumringen morgen og aften. 
En stor del af dine jagtoplevelser på en jagtferie foregår igennem 
din håndkikkert, hvorfor du ikke må spare på kvaliteten af denne. 
Vi anbefaler en kikkert med et godt lysindtag og 8 til 10 gange 
forstørrelse, som du kan holde roligt. 

BEKLÆDNING OG IBEXJAGT
Tag en rygsæk med, så du har noget at putte dit tøj i, efterhånden 
som du tager tøjet af, når solen står op og varmer dig. I bjergland-
skabet kan morgen- og aftentemperaturerne være lave, hvorfor du 
bør sikre dig mod kulden. Normalt vil oktober og november måned 
byde på dagtemperaturerne i bjergene på cirka 10 til 15 grader. 
En god vindstopper er et must. 
Sørg for at have en god vandtæt støvle, der støtter godt i svang og 
vrist og har en stiv og stabil sål. Du kan evt. understøtte støvlen 
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Sierra Nevada, Becietes, Gredos eller Ronda Ibex
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SPANSK STENBUK / IBEX
Spanien - Den Ibiriske Halvø 

med et par gatters, så du undgår at fylde støvleskafterne med græs 
og andre stikkende vegetationsdele. Man kan aldrig vide, om man 
får en regnbyge - tag derfor en regnjakke med i rygsækken. Vær 
opmærksom på, at din kropstemperatur vil komme til at svinge 
meget, hvorfor en tør undertrøje i rygsækken altid er kærkommen, 
når det pludselig bliver koldt, hvis du skal sidde stille og bruge 
kikkerten. 

RYGSÆKKEN
Tá aldrig på jagtrejse uden at medbringe en god og solid rygsæk 
- hellere for stor end for lille - den kan bruges til alt fra ekstra tøj, 
halstørklæder, handsker, fotoudstyr, ekstra patroner, til drikkeva-
rer og lidt chokolade. 

KRAV TIL DIN FYSISKE FORM
Ibex-jagten stiller lidt krav til din fysiske form – du behøver ikke 
være i super form, men du skal kunne gå op og ned i længere tid 
uden at miste pusten. Du kan blive udsat for lange pürsch og gåtu-
re i kuperet terræn. Er du i dårlig kondition, så fortæl os det forud 
for din rejse, så vi ikke byder dig noget, som gør det svært for dig 
selv og for din jagtfører. Er du i lidt dårligere fysisk form, tilpasses 
strabadserne efter dette.

DRIKKEPENGE 
Har man været tilfreds min sin stalker, når jagten nærmere sig sin 
afslutning, er det en god ting at stikke ham en drikkeskilling - cirka 
€ 100,- vil være passende, når Ibexbukken er leveret. 
 
TROFÆERNE
I samråd med Antonio Lopez afleverer du dit eller dine trofæer til 
en lokal konservator i Spanien, som enten monterer dit trofæ eller 
klargør det til hjemsendelse som ”Dip & Pack” til dansk konservator:
Vi foreslår at forsendelsen forgår gennem end dansk Shippinga-
gent, som f.eks. Labrador Cargo, eller Global Hunting Logistics. 
Forvent at der går cirka 6 mdr. fra trofæerne er nedlagte, til de er 
på din hjemadresse. 

SÅDAN PAKKER DU DIN KUFFERT TIL REJSEN
Skal du på jagt i Spanien i efteråret eller i vintermånederne, er det 
vigtigt, at du sikrer dig, at du kan holde varmen. Medbring derfor 
varme og vandtætte støvler, handsker, hue og varmt undertøj. 
Klæd dig på som til et koldt dansk efterår. Det er altid godt at 
medbringe en jagtstol eller et neoprenunderlag, hvis du skal sidde 
i længere tid..

VALUTA OG KREDITKORT
I Spanien hedder møntenheden Euro - 1 Euro svarer i skrivende 
stund til ca. kr. 7,50. Kreditkort som VISA og MASTERCARD er 
almindeligt udbredt i Spanien.

PRISER PÅ IBEX SIERRA NEVADA
• 5 rejsedage - 4 nætter – indtil 3 jagtdage 1:1 – dansk jagtguide 

kr.  8.450,-
• Spansk Jagttegn € 100,-
• Leje af riffel og ammunition pr. jagt  € 100,-
• Evt. afhentning i lufthavn € 100,-
• Trofæafgift på Ibex uanset størrelse 
• (Sierra Nevada / Becietes / Ronda) kr. 28.750,-
• Hotel med morgenmad kr. 2.250,-
• Jagtføring 1:1 + dansktalende guide  

- Ledsagelse til spansk konservator

Medaljetillæg: 
Prisen er uanset størrelse på trofæerne – ingen medaljetillæg!

Indhent tilbud på Gredos Ibex, mankefår og muflon
Ovenstående kan inkludere afskydning af hundyr (mindre tro-
fæafgift), samt afskydning af vildsvin, ligeledes med en mindre 
trofæafgift – disse betales direkte til Antonio på stedet.

FØLGENDE ER IKKE INKL.
• Flybillet Billund/København - Madrid - Almeria  

eller Malaga tur retur.
• Evt. leje af bil (ikke dyrt i Spanien) 
• Montering og hjemtagelse af trofæer
• Drikkepenge 
• (Cirka € 100,- til jagtfører og det samme til jagtguide).
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HJORTEJAGT – PORTUGAL
Hjortebrunst i september

Hvis du kunne tænke dig at jage den 
Iberiske kronhjort i skjorteærmer i 
brunsten, så er muligheden til stede i 
september, hvor hjorten er i højbrunst. 
Betragt din jagtrejse som en kombina- 
tion af jagt og en ferie med udsøgte 
sanse og smagsoplevelser fra det por-
tugisiske køkken og de skønne portugi-
siske vine.
Hjortebrunst i september
Jagtarrangementet indeholder 4 opholdsdage og 3 jagtdage. 
Jagten foregår som en stalk over 3 dage med jagtføring af en erfa-
ren portugisisk stalker. Her venter en intens jagtoplevelse i storslået 
natur. Når højbrunsten rammes, vil man kunne høre hjortene i det 
kuperede terræn og en intens spændende pürsch tager sin begyn-
delse. Stalkeren vil ofte kunne høre på hjortens brøl, om hjorten er 
værd at gå efter. Det er en rigtig fin og anderledes jagtoplevelse.
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HJORTEJAGT – PORTUGAL
Hjortebrunst i september

Vi garanterer, at hjorten du skyder som den første på din rejse, er 
minimum en 10´ender. Som det fremgår af fotos er de ofte større. 

Det er sandsynligt, at hjortetrofæerne når en vægt nær eller større 
end 9 kg. 

Når du har nedlagt din første hjort, kan du fortsætte jagten på en 
evt. større hjort, hvis ikke du er helt tilfreds med den første, du har 
nedlagt. 

Du kan også jage gris og med lidt held også dåhjort.
Du kan erstatte din kronhjort med en dåhjort, hvis du ser en sådan 
på din hjorte-stalk og herefter betale for din ekstra hjort iht. priser-
ne på næste side.
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Indkvarteringen finder sted i skønne rustikke huse, som er be-
liggende i naturskønne omgivelser. Du har som udgangspunkt et 
dobbeltværelse til deling med en evt. makker, eller du betaler lidt 
ekstra og får tildelt et enkeltværelse.

Forplejningen er udsøgt og består oftest af skønne tapasinspirere-
de retter med diverse pølser, skinker, dejlige oste, oliven, tørrede 
tomater, pastaer, marinader skønne indbagte specialiteter.
Dertil køber du en dejlig lokal rød- eller hvidvin og slutter måske 
middagen af med et skønt glas lokal portvin til desserten.

HJORTEJAGT – PORTUGAL
Hjortebrunst i september - indkvarteringen

PRISEN INKLUDERER:
• 4 dages ophold med fuld forplejning og vin til maden
• Delt dobbeltværelse med bad og toilet
• 3 dages jagt med jagtføring 1:1
• Trofæ af iberisk kronhjort – min. 10’ender eller opefter
• Portugisisk jagttegn

Pris pr. jæger   kr. 21.995,-
Pris pr. ledsager  kr.   5.650,-
Pris for ekstra jagt- og opholdsdag kr.   3.950,-
Pris for ekstra opholdsdag   kr.   1.350,-

IKKE INKLUSIV I PRISEN
• Flybilletter (tillæg med våben)
• Lejebil
• Evt. lufthavnstransfer  

(cirka € 140 pr. vej – det er billigere at leje en bil)
• Evt. våbenleje kr. 300,- pr. dag
• Alkoholiske drikkevarer og softdrinks
• Ekstra Afskydning
• Ekstra kronhjort kr. 9.500,- (uanset størrelse)
• Ekstra dåhjort kr. 11.500,- (uanset størrelse)
• Vildsvin uanset størrelse og/eller trofæ kr. 1.500  

(gælder kun under hjortestalking)
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Wild Harvest - Kronvildt og vildsvin
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Jelling Jagtrejser har i samarbejde med Wild Harvest i Portugal arrangeret en 
drivjagtrejse til Portugal fra den 30. november til den 04. december 2022.
Vi skal på drivjagt på den frie vildtbane i tre dage på kronvildt og vildsvin.
Vi spiser typisk portugisisk gourmetmad serveret med skønne vine.
Kasper fra Jelling Jagtrejser er med på turen som dansk rejseleder.

Rejsen – 4 dage / 3 jagtdage
Vi har fælles check-in i Billund Lufthavn – det tager tid, når vi 
skal så mange igennem med våben. Mødetid senest 2½ time før 
Takeoff.  Herfra flyver vi via Amsterdam eller Frankfurt og videre til 
Lissabon. I Lissabon bliver vi afhentet af en bus og kørt til vores 
første jagtområde. Her sover vi to nætter, efter sidste overnatning, 
pakker vi vores grej i bussen og drager på jagt. 
Efter endt jagt og vildtparade kører vi cirka 2½ time til nyt revir.
Her jager vi på den tredje jagtdag – mest kronvildt. Vi spiser en 
dejlig middag og går til ro. Dagen derpå er der morgenmad inden 
vi kører mod lufthavne for hjemrejse til DK.

Jagten
Jagten foregår som en typisk drivjagt på disse kanter. Med masser 
af hunde og ganske få drivere. Vi skal jage i to forskellige områder, 
da hundene ofte fikserer på hjortevildtet og er mindre interesse-
ret i at drive med grisene. Derfor skal vi jage grise på ét sted og 
hjortevildt et andet sted. Vi skifter derfor base på dag tre efter endt 
jagtdag og kører til et område med overvejende kronvildt. 
Der er tale om jagt på den frie vildtbane. Det er vigtigt, at vi har 
forventningerne på det rigtige niveau, og at vi ikke forventer, at der 
er tale om en spansk montaria med flere hundrede stykker vildt på 
paraden. Kan vi i snit skyde ét stk. vildt pr. dag pr. jæger som på en 
polsk drivjagt e,r er det fint.
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De tre dage vil foregå som én dag med et langt drev på tre til fire 
timer (nærmest montaria-lignende) – to dag vil være med ét drev 
formiddag og ét drev eftermiddag.
Vi skal på jagt i kuperet terræn, på stenet grund, blandt oliven- og 
eukalyptustræer og sydeuropæiske skovkulturer, som overvejende 
består af lave tætte busklignende træer. Grisejagten foregår i tætte 
vegetationer, mens kronvildtet jages i lidt mere åbne områder med 
god sigt og mulighed for lidt længere skud.
Vi bliver kørt til den post, vi skal forsvare. Vi  står på samme post i 
længere tid, end vi er vant til fra andre drivjagter i Europa – så husk 
din jagtstol.

Du kommer med sikkerhed ikke til at lide fysisk overlast, selvom 
dine ben ikke er, hvad de var engang.
Jagten kan være meget intens og spændende, da man ofte har mu-
lighed for at se vildtet i bevægelse på afstand på flugt fra hundene 
over toppe og dalstrøg
Jo flere deltagere vi bliver, jo større er chancen for en vildtrig para-
de – vi kan være op til 30 våbenbærende jægere.
Vi skal jage på hhv. 5000 ha nær Evora og på cirka 3.000 ha nær Call 
Herdade da Urgeira, Villa do Radeo nær den spanske grænse.

Indkvarteringen
Vi skal på jagten bo i typiske portugisiske haciendaer (landejen-
domme), som nærmest har karakter af vingårde. Hyggelige rå 
miljøer bygget i sten, malet og kalket i hvidt og gult med stærke 
farver på døre og vinduer. Dejlige rum med god atmosfære og 
“dårlig” akustik.
Vi bor i pæne dobbeltværelser med bad og toilet. Er der plads, kan 
der tilkøbes enkeltværelse for kr. 350,- pr. døgn. 
Vi spiser dejlige tapasretter, stenovensbagte brød, delikate krydre-
de pølser, skønne oste og store bøffer.
Hertil servers dejlige lokale vine, der matcher maden.
Vi slutter ofte af med lækre desserter af kage, friske frugter og is.
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Kuffertpakning
Du bedes pakke din kuffert med tøj, som hvis du skulle på jagt 
i september – medbring for en sikkerheds skyld en regnfrakke. 
Ellers udstyr som til en alm. drivjagt. 
Gode pürschstøvler. Husk en jagtstol.
Du skal pakke bundstykke og ammunition i den bagagekuffert – 
din ammunition skal pakkes i en låsbar ammunitionsæske, da vi 
kan risikere, at vi skal tjekke ikke anvendt ammunition selvstæn-
digt ind på bagagebåndet ved returflyvningen fra Lissabon.
HUSK... at tjekke allerede nu, at dit EU-våbenpas er ajourført på 
datoer og rigtigt våben.
Du skal herforuden medbringe personligt pas, dit jagttegn, samt 
din danske våbentilladelse.

Følgende skal tilsendes Jelling Jagtrejser på adressen:  
kan@jellingrejser.dk
God og læsbar kopi af dit danske jagttegn og kopi af fotosiden i dit 
danske pas.
Du bedes udfylde og returnere vedhæftede samtykkeerklæring og 
våbenspecifikation til kan@jellingrejser.dk
Du bedes udfylde deklarationen til flyselskabet og medbringe den 
til check-in i Billund. 
Kasper fra Jelling Jagtrejser medbringer din flybillet i lufthavnen.

Rejseplan – fly og flynumre
LH 837 S 30NOV 3 BLL FRA 1055 1225   
LH1168 S 30NOV 3 FRA LIS 1315 1520   
LH1169 S 04DEC 7 LIS FRA 1610 2010   
LH 842 S 04DEC 7 FRA BLL 2155 2315   

30. nov. kl. 10.55 flyver vi ud af Billund via Frankfurt.
Vi fortsætter til Lissabon og lander kl. 15.20.
Udenfor lufthavnen venter vores bus og efter cirka 1½ til 2 timers  
transport er vi fremme ved indkvarteringen. 
Det tager lidt tid at få vores våben ud af flyet, så vi vil forventeligt 
være fremme cirka kl. 18.
1. dec. – jagt overvejende på grise
2. dec. – jagt overvejende på grise – transfer til ny indkvartering
3. dec. – jagt overvejende på kronvildt
4. dec. – transfer til lufthavnen, check-in i lufthavnen
og “Take-Off” kl. 16.10 via Frankfurt  og herfra videre til
Billund med ankomst kl. 23.15
Pris pr. person ved min. 15 til 19 deltagere kr. 22.750, -
Pris pr. person ved min 20 til 24 deltagere  kr. 22.000,-
Pris pr. person ved mere end 25 deltagere kr. 21.250,-
Forbehold for ændringer i de enkelte jagtdage i ovenstående 
program.

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter tur / retur – al lufthavnstransfer  

og transport under jagten
• All nævnte måltider fra ankomst til afrejse.
• Indkvartering, guide og i delt dobbeltværelse 

Enkeltværelse mod tillæg på kr. 350,- pr. døgn
• 3 jagtdage med fri afskydning af grise og kronvildt
• Alle trofæer er inkl. i prisen.
• Portugisisk jagtlicens
• Dansk rejseleder

PRISEN INKLUDERER IKKE:
• Transport af våben og ammunition på flyet ud og hjem  

Forplejning på ud- og hjemrejsen
• Evt. enkeltværelsestillæg  4 x kr. 350,- så længe lager haves.
• Drikkepenge anslået € 100,- til € 150,-
• Klargøring og evt. hjemsendelse af jagttrofæer til DK



- 
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

Vi ved, hvad vi sælger  
– vi har været der selv!




