JAGT PÅ DALL SHEEP I
BROOKS RANGE

En fantastisk jagt i vildtmarken på nogle af Alaskas mest eftertragtede vildtarter. Udover Dall Sheep, er der
også mulighed for grizzly bjørn, caribou og ulv.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk form

Indkvartering i vildmarken

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk

Kombinationsjagt
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HØJDEPUNKTER &
& BESKRIVELSE
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Jagt på Dall Sheep i Brooks Range
Overblik

HØJDEPUNKTER

Dall Sheep er måske et af de mest ikoniske big-game arter
i Alaska og der venter en fantastisk oplvelse for alle
jægere, der tør at tage kampen op med dette unikke
bjergfår.

Jagt på en af Alaskas mest ikoniske big-game
arter!
Udfordrende bjerg- og vildmarksjagt
Overnatning i teltlejre under jagten
Mulighed for kombination af Dall Sheep,
grizzlybjørn, caribou og ulv

Det helt hvide bjergfår lever i den absolutte vildmark i
bjergene i Brooks Range, og i andre bjergområder som
Alaska Range m.fl. Brooks Range er den nordligste
bjergkæde i Alaska, hvor der jages Dall Sheep,
Grizzlybjørn og Caribou. Der vil også være mulighed for
ulv, såfremt man er heldig nok til at se dem.
JAGTEN I BROOKS RANGE:
Jagten på Dall Sheep er absolut en af de mest fysisk
krævende jagter i Alaska!
Området vores outfitter råder over, er hjemsted for nogle af
Alaska´s højeste populationer af Dall Sheep.
Trofækvaliteten har høj klasse og normalt kan det
forventes, at nedlægge væddere i størrelsen 35-38
tommer, dog med potentiale for et par væddere omkring
40 tommer.
Ved at vandre langs floddale og bjergskråninger, gør det
muligt for jægerne at dække store afstande med relativ
lethed. Derved er det også nemmere at sortere sig
igennem de forskellige fåreflokke på afstand, indtil man
finder den helt rigtige gamle vædder med den rette
aldersklasse. Jagten foregår til fods og teltcampen flyttes
efterhånden som man arbejder sig igennem de forskellige
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dalgange i jagten på en skudbar vædder.
Så snart en skudbar vædder er lokaliseret, venter man på
afstand indtil man kan påbegynde den indledende pürsch.
Dette kan dreje sig om et par minutter eller flere dage, alt
efter vind og vejrforhold. Tålmodighed er nøglen til succes
på jagter som denne. Grizzlybjørn og caribou kan
nedlægges til hver en tid i løbet af jagten mod en
trofæafgift, såfremt chancen måtte tilbyde sig.
Området er i Arctic National Wildlife Refuge - et unik
område som vores outfitter har eneret over. Jagten er en
rigtig vildmarksoplevelse og det vil sige, at jægerne skal
være i god fysisk form, så man kan bære sit udstyr under
jagten. Man jager fra teltlejre og går ud i bjergene under
jagtdagene. Derfor er det vigtigt at man kommer
velforberedt.

REJSEN TIL ALASKA:
Flyrejsen går via Anchorage til Fairbanks og videre til
Coldfoot, og derfra videre med Charterfly ud til jagtområdet.
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OPHOLD
OPHOLD

Brooks Range
Flyrejsen går via Anchorage til Fairbanks og videre til Coldfoot, og
fortsætter med charterfly ud til jagtområdet, Arctic National
Wildlife Range. Jægere og guider vil blive her og overnatte i små
teltlejre under hele jagtopholdet, så man bør medbringe velegnet
udstyr; sovepose, liggeunderlag, stor rygsæk, etc. (Udstyrliste
vedlægges før afrejse).
Guiderne tilbereder maden, men jægere skal være parat til at
hjælpe med forskellige gøremål i lejren. Jægere kan tilføje en
ekstra dag i Anchorage, i starten eller slutningen af rejsen, så
man kan opleve byen. Der er meget at se og jægere der er
interesseret i at besøge de store jagt og fiskeri butikker, Cabelas
eller Bass Pro Shop, kan gøre dette.
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PARTNER
PARTNER

Aniakchak Guide Service
Joey Klutsch fra Aniakchak Guide Service tilbyder fuldt guidede
jagter på føderalt land hvor der jages brunbjørn, bjergeder & Sitka
Blacktail Deer på Kodiak Island.
Der er også mulighed for brunbjørn og elgjagt i Becharof National
Wildlife Refuge (placeret ved den sydlige grænse af Katmai
National Park) og Aniakchak National Monument & Meshik River
Valley på Alaska-halvøen.
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REVIR
REVIR

Brooks Range
Arctic National Wildlife Range - Brooks Range.
Jagtområdet ligger i Mollie Beattie Wilderness og er en del af the
Refuge. Mollie Beattie er det næststørste vildmarksområde i USA,
hvilket er ca 8 milioner tønder land. Området som består af
Hulahula-floden og vandet derfra grænser op til Franklin-bjergene
i vest og Romanzof-bjergene i øst.
I syd er Continental Divide og nord fra det er det arktiske hav.
Dette område har nogle af de højeste tinder i hele Brooks Range,
inklusivt Mount Chamberlin (8,901 fod) og Mount Michelson
(8,855 fod) og Okpilak Glacier.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger

7. august 2025 - 17. august 2025

$36,995.00

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

10 dages jagtophold i vildmarken

Flyrejse til Alaska t/r (Anchorage - Fairbanks -

Jagtguide 1:1

Coldfoot)

Jagtlicens

Hotelovernatninger før og efter jagten

Tag til 1 Dall Sheep

Licenser til ekstra vildtarter (Såfremt det ønskes)

Feltpræparering af trofæer

Charter flyvninger ca. 2.000 USD (Betales direkte til

HPF afgift (Hunters Preservation Fund)

charter firmaet)

Teltlejr og forplejning under hele opholdet

Drikkepenge til jagtguide (Forventet ca. 5-10% af
rejsens pris)
Hjemtransport af trofæ
Konservatorarbejde
EU-ansvarsforsikring DKK 59,Rejse- og afbestillingsforsikring
Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Ekstra licenser:

Ekstra trofæafgifter såfremt trofæ nedlægges:

Tag/Grizzly Bear: 1.300 USD (Såfremt det ønskes)

Grizzly Bear USD 8.000

Tag/Caribou: 850 USD (Såfremt det ønskes)

Caribou USD 4.500
Ulv (Ingen trofæafgift)
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VILDTARTER
VILDTARTER

Jagt på Dall Sheep i Brooks Range

Dall Sheep/Stone Sheep
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Brunbjørn/Grizzly
(Nordamerika)

Ren/Caribou (Nordamerika)

Ulv (Nordamerika)

JOAKIM PEDERSEN

STEN SJÖGREN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

ERIK PEDERSEN BRINKMANN
Email: epb@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023

www.jagtrejser.dk

Side 8

Om os
Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har
internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og
arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige
”formidlere” og udenlandske bureauer.
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