
GEMSEJAGT I KÄRNTENGEMSEJAGT I KÄRNTEN

Luften er knasende klar. Der er uendeligt højt til loftet. Pürschen kan mærkes i benene. Gemsen græsser

på en afsats over jer. Det er et langt skud.... turen ned ad bjerget med den nyskudte gemse i ryksækken er

en ubeskrivelig oplevelse!

Udfordrende jagt Kræver god fysisk form Indkvartering på hotel Bjergjagt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Gemsejagt i KärntenGemsejagt i Kärnten

HØJDEPUNKTER

Ubeskrivelig jagtoplevelse
Særdeles erfaren guide
Kan stille krav til jægerens kondition
Kan kombineres med en familietur i Østrig

Overblik

Vi har gennem årene sendt mange jægere til vort revir i
Maltatal i Kärnten hvor den erfarne skytte Ferdinand Kargl
står for jagten. Der jages gemser fra starten af august til
slutningen af december. I sommerperiode opholder
gemserne sig højt oppe i bjergene, hvilket stiller ekstra
krav til jægerens kondition. I slutningen af sæsonen - fra
midten af november - er gemserne i deres gnistrende sorte
vinterdragt og findes normalt længere nede mod dalen.

Jagtarrangementet omfatter fire dages ophold på hyggelig
Gasthof i Gmünd samt to dages jagt på gemser med
særdeles erfaren guide. Man kan vælge at bo i en primitiv
jagthytte på reviret og dermed spare noget transporttid,
men i så fald står man selv for forplejningen. Det kan varmt
anbefales at kombinere denne jagt på gemser med en
familietur - der er masser at opleve for hele familien i
Østrig både sommer og vinter.

Jagttid: 1. august - 31. december

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Gasthof KohlmayerGasthof Kohlmayer

Gasthof Kohlmayr, et gammelt, meget hyggeligt hotel i Gmünd, og
det har været gasthof i over 400 år og været i familiens eje i over
200 år. Hotellet ligger på et lille torv midt i den gamle
charmerende by. Værelserne er indrettet i typisk østrigsk stil, med
nydelige og rummelige værelser, naturligvis med privat bad og
toilet.

Et solidt morgenmåltid er inkluderet i prisen, og hotellet har også
en dejlig restaurant samt en café, hvor man naturligvis er meget
velkommen til at indtage de øvrige måltider, men i det hele taget
er der flere gode restauranter i byen hvor man kan afprøve det
østrigske køkkens specialiteter. Det er rimeligt billigt at spise ude i
Østrig.

En anden mulighed er at bo i en jagthytte i reviret. Dette sparer
noget tid på transport, men det er på egen forplejning og hytterne
er meget primitive og uden el og vand, men mange jægere finder
det meget spændende og interessant. Hytterne ligger fordelt i
forskellige højder i området. Vi anbefaler at man booker et
værelse på det lokale hotel hvor man overnatter den første nat,
derefter 2 overnatninger i en jagthytte i jagtområdet sammen med

jagtguiden, hvorefter man afslutter turen med en overnatning på
hotellet, som giver mulighed for et bad mm. inden hjemrejsen. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Ferdinand KarglFerdinand Kargl

Vor partner, Ferdinand Kargl, har vi haft den store fornøjelse at
samarbejde med i ca. 30 år, så han kan nærmest betragtes som
en institution blandt vore jægere. Han er indbegrebet af en
østrigsk jæger og en fantastisk bjergjæger, som kender sine
jagtområder bedre end sin egen baglomme, så bare det at opleve
en jagt i disse fantastiske bjerglandskaber er noget helt specielt.

Både buk og geis er trofæbærende, men bukkens horn er
kraftigst. Der er jagtmulighed både på buk og geis. Inden jagten
aftaler man sit ønske med skytten. Normalt kan han bedømme
trofæstørrelsen temmelig nøjagtigt inden skudafgivelsen. Således
har jægeren størst chance for at få den trofæstørrelse, han
ønsker sig.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

GmündGmünd

I det naturskønne Kärnten, tæt på grænsen til Italien, har Diana
arrangeret gemsejagt gennem ca. 30 år, og gennem alle årene
med den samme partner, Ferdinand Kargl.

Jagten finder sted på godset Scarpa, et typisk bjergrevir opdel i
tre forskellige revirdele, og det vurderes til at være et af de bedste
gemserevirer i Østrig. Reviret ligger i Nationalpark Hohe Tauern,
og ledes af den erfarne skytte Ferdinand Kargl. Det er en hård
jagt, til fods, hvor ens fysiske kunnen kommer på prøve. Lad det
ikke afskrække dig, for der er en særdeles god gemsebestand i
området, og langt de fleste jægere nedlægger deres gemse.

Reviret ligger i et utrolig smukt område, Maltatal. Turen kan på det
varmeste også anbefales som familieferie. Der er meget at
opleve, og den for os så særprægede natur gør et dybt indtryk på
de fleste.

Ferdinand Kargl henter jægeren om morgenen og kører direkte til
reviret. Der er lavet en rimelig god vej op til en jagthytte, og hertil
foregår det i bil. Der jages til fods fra hytten og videre op i
terrænet. Når jagten er afsluttet, tager man tilbage til

indkvarteringen.

Hvis man ønsker at købe gemseskindet, kan dette lade sig
gøre til en ca. pris på € 150,-. Afkogning koster ca. € 50,-,
ligesom man skal regne med at skulle betale for kørsel i reviret.
Her skal man regne med € 100,- pr. dag.

Man kan enten vælge at køre selv til Gmünd. Hvis man hellere
vil flyve er nærmeste lufthavn Klagenfurt, og vi kan sagtens
arrangere afhentning i lufhhavnen. Man kan naturligvis også
flyve til Salzburg og så leje en bil og selv køre til reviret.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1. august 2023 - 27. december 2023  11.595,00,- Kr.
(Ledsager 2.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold med morgenmad

2 dages jagt med erfaren skytte

Østrigsk jagttegn

Rejse til Østrig

Trofæafgifter

Evt. transfer til og fra lufthavn

Transport under jagten, € 100,- pr. dag

Måltider udover morgenmad på hotellet

Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Mere

Der afregnes for nedlagt vildt direkte til Ferdinand Kargl

Der afregnes for nedlagt vildt direkte i reviret inden hjemrejsen efter følgende prisliste. Der afregnes i Euro.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Geis og buk

indtil 55 CIC-points,            €   1.500,-

55,01 - 65 CIC-points         €   1.700,-

65,01 -  75 CIC-points,        €    1.900,-

75,01 -  85 CIC-points,        €   2.200,-

85,01 -  90 CIC-points,        €   2.700,-

90,01 -  95 CIC-points,        €   2.900,-

95,01 - 100CIC-points,        €   3.100,-

over 100 CIC-points,           €   3.100,- + € 170,- pr. point over 100 point.

Anskydning beregnes med 50% af den af jagtføreren anslåede trofæstørrelse.

Prisen er baseret på EUR kursen pr. 15.01.2023. Vi tager forbehold for kursudsving i op- og nedadgående retning.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

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

Gemsejagt i KärntenGemsejagt i Kärnten

Gemse (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: ajf@limpopo.dk
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JOAKIM PEDERSEN
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

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

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

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

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

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

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

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

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

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.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

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

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

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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