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Den ultimative jagtoplevelse! Hvis du har et brændende ønske om at jage ulve, så er denne rejse det

oplagte valg! Vor partner har stor erfaring, og hans kendskab til jagtområdet er omfattende.

Svær jagt Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering i hytte Anstandsjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Vinterjagt på ulv i AlbertaVinterjagt på ulv i Alberta

HØJDEPUNKTER

Partner har stor erfaring og viser engagement og
professionalisme – Han giver dig den ultimative
jagtoplevelse
Stor bestand af ulve & coyote
Fantastisk spændende jagt på Nordamerikas grå
spøgelse
Området består af blandet skov, lysninger,
dyrkede arealer og landbrugsområder
Et af de ultimative nordamerikanske trofæer

Overblik

Vores partner WM Outfitting i Canada, er beliggende ved
byen La Crete i Alberta, hvor de også har deres store
jagtområder. Her tilbyder vi jagt på den meget sky ulv og
coyote fra november - februar. Vores partner har mange
års erfaring inden for jagt på de nordamerikanske
vildtarter, og har gennem de sidste mange år har
succesraten været meget høj. 

At nedlægge en nordamerikansk ulv er en stor udfordring
og kræver tålmodighed, hvis det skal lykkes. De findes i
forskellige farver og størrelser og kan veje helt op til 175
pund. En ulv over 120 pund betragtes som rigtig stor. 

Jagten foregår fra isolerede jagttårne med en lille kamin for
at kunne holde varmen i disse ekstreme temperature, som
kan komme helt ned under -25 grader. 

Ulvene bliver skudt ved baitpladser placeret strategiske
steder i området, hvor der jævnligt ligges kødrester ud fra
de lokale slagtere, som er med til at lokke disse meget sky
ulve ud af de store skove. Ulven har en ekstraordinær god
høre- og lugtesans, som gør dem til et endnu mere unikt
trofæ af jage. Baitpladsen placeres typisk 200 - 300 meter
fra jagttårnet, så ulvene ikke får fært af dig.   

Det kræver en masse tålmodighed og mental styrke at
sidde i et jagttårn i 6 dage lige fra solopgang til
solnedgang, men hvis du er indstillet på at give det den tid
det tager og forbliver opmærksom, så er chancerne for, at
du får skud til en ulv meget gode. Denne jagt er ikke for
alle, og jægere bør komme mentalt forberedt på at lægge

HAR DU
SPØRGSMÅL?

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

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

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

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 2



de timer, det tager at skyde en ulv.

Nogle gange skyder man ulv på den første dag, andre
gange på den sidste dag, så det er vigtigt at være klar og
forberedt hele tiden. 

Den bedste kaliber til ulvejagt, som vores partner anbefaler
er 270 wing mag, men alt fra 243 og opefter fungere fint,
bare der er valgt en patron med tilstrækkelig høj
knockdown styrke. Ulven er et hårdført dyr med en unik
vilje til at leve, så enhver ulv, der rammes forkert eller med
en lille kaliber, er umulig at finde.  

Vores ulve og coyote jagter foregår i det nordlige Alberta.
Ulve og coyote bestanden her er høj, og jagten tager
udgangspunkt fra lejre placeret rundt omkring i dette
gigantiske jagtområde.

Indkvarteringen foregår i hytter med køkken, spisestue og
opholdsstue. Hver jæger har adgang til sit eget rum, med
en komfortabel seng. Der er tre brusere, tv, wifi, køleskab,
kaffemaskine, pejs og alt andet der hører sig til i en
jagthytte.

Området der jages er varieret og består for det meste af
blandet skov, lysninger og landbrugsområder.

Jagtperiode

Vintermånederne, november - februar.

WM Outfitting er din sikkerhed for en vellykket jagt,
professionalisme, engagement og en jagtoplevelse du sent
vil glemme!
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OPHOLDOPHOLD

La Crete accomodationLa Crete accomodation

Indkvarteringen foregår i hytter med køkken, spisestue og
opholdsstue. Hver jæger har adgang til sit eget rum, med en
komfortabel seng. Der er tre brusere, tv, wifi, køleskab,
kaffemaskine, pejs og alt andet der hører sig til i en jagthytte.

Der vil blive serveret mad lavet af lokale råvarer og vildtkød.
Madkonen sørger for at der ikke mangler noget og i vil opleve en
enorm gæstfrihed.
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PARTNERPARTNER

WM OutffittersWM Outffitters

Vores partner WM Outfitting i Canada, er beliggende ved byen La
Crete i Alberta, hvor de også har deres store jagtområder.

WM Outfitting har mange års erfaring inden for jagt på de
nordamerikanske vildtarter, og har gennem de sidste mange år
har succesraten været meget høj. 

Inden jagtgæsterne ankommer til jagten, har vores partner sørget
for at alt spiller fra start af. De forskellige baitpladser er placeret
strategisk korrekt i området, hvor outfitteren har set ulve inden
ankomsten, så der er større sandsynlighed for en vellykket jagt. 

WM Outfitting er yderst gæstfrie, og ligger en stor ære i at give dig
den bedste jagtoplevelse i Canadas vildmark. 
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REVIRREVIR

La Crete AlbertaLa Crete Alberta

Reviret der jages i er enormt og vekslende med skov, søer, åer,
floder og store enge. Områderne er øde og mange af de arter der
lever her har aldrig set mennesker før. Området er beliggende i
det nordligste landbrugssamfund i Canada, hvilket gør at der hvert
år kommer mange tusinder gæs og foarugere på de store
landbrugsarealer i området. 

Jagtområdet er enormt og byder på mange uforglemmelige
jagtmuligheder. Under jagten kan man forvente at se mange
forskellige arter, såsom sortbjørn, canadisk elg, whitetail, ulv og
coyote.

En stor del af jagtområderne er uden veje. ATV og 4X4 er typisk
det transportmiddel der anvendes til at komme rundt i området
under jagten.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Ulvejagt 1:1 1. november 2023 - 22. februar 2024 $7,495.00

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 dages ophold med helpension

6 dages jagt

Jagtlicens og vildmarksafgift, skatter

Inkluderer 1 ulv

Gratis afskydning af coyote 

Grov forberedelse af trofæ

Alt transport under jagten

Fly, København – Edmonton - High Level t/r.

Bil til egen transport til jagtområdet

Brændstof til lejebil

Evt. overnatning før og efter jagten

Alkoholiske drikkevare

Pakning og hjemtransport af trofæer

Konservator arbejde

Drikkepenge

eTA-ansøgning CAD $ 7,-

Evt. leje af riffel

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring USD 9,00

Evt. trofæafgifter udover det inkl.

Alt som ikke står under ”prisen inkluderer”

Ekstra afskydning

Ulv nr. 2 USD 1.000, herefter gratis afskydning af nr. 3,4 og 5. 
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Valutakurs

Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.
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VILDTARTERVILDTARTER

Vinterjagt på ulv i AlbertaVinterjagt på ulv i Alberta

Prærieulv/Coyote Ulv (Nordamerika)
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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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