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HUNT & HIKE HUNT & HIKE 

Hunt & Hike giver dig nu mulighed for at udleve et vildt jagteventyr i den Canadiske vildmark. Udlev din

store drøm om at komme tæt på, og nedlægge verdens absolut største nulevende hjorteart, sammen med

danske jagtguider. En jagtrejse som denne, har du som jæger, en unik chance for at være med i hele jagt

processen, der også indebærer kunsten i at forlægge skovens konge.

Udfordrende jagt Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i hytte Indkvartering i telt Kombinationsjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Et vildt eventyr - Canadisk Moose med Hunt...Et vildt eventyr - Canadisk Moose med Hunt...

HØJDEPUNKTER

Erfarne og professionelle danske jagtguider
Vildmarks jagt med helhedsoplevelsen for øje
Gennemsnit trofæstørrelse på 45-55 tommer
Du er som jæger med i hele processen i at
forlægge dit nedlagte trofæ
Høj kvalitet af vildt, i et jagtområde med mange
storslåede muligheder
Rigtig gode chancer for at kombinere med andre
vildtarter i jagtområdet

Overblik

Hunt & Hike, er stiftet af to tvillingesøstre, der sammen har
uddannet sig, og arbejdet som jagtguider i Canada i lige
netop dette jagtområde. Derfor er det med stor
engagement og passion, når de byder dig velkommen i
denne uberørte vildmark. De to tvillingesøstre, Trine og
Rikke er født og opvokset med jagten og i naturen, og er
oplært af far og morfar, der begge er uddannet skytter og
passioneret jægere. De har jaget i flere verdensdele, men
Canada er og bliver jagt eventyret med de største trofæer
for øje. I 2021 blev de begge uddannet jagtguider hos en
Canadisk Outfitter, og har haft både amerikanske og
canadiske jægere med på jagt efter skovens konge, den
canadiske trofæ moose.

Hunt & Hike tilbyder kvalitets jagter på canadiske moose
med meget gode succesrater, i de smukkeste omgivelser.
Den gennemsnitlige udlæg af vores elgtyre er 45-55
tommer, og nogle når hele 60 tommer. Hvert år ser vi flere
og flere modne trofæ tyre, og udstrækningen af vores
guide territorium, giver os mulighed for at tilbyde flere
forskellige typer moosejagter, uden at ofre kvaliteten af
jagten eller kvaliteten af moose. Uden for basecamp kan vi
tilbyde jagt på moose fra båd, anstand, hest eller til fods,
der kan skræddersyes til enhver uanset alder eller fysisk
formåen. I backcountry kan vi jage efter moose som en
klassisk bjergjagt på
hesteryg, eller til fods. Dette kræver dog god fysisk form,
og let forståelse for heste.

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

HUNT & HIKE

Email: kontakt@huntandhike.dk
Telefon: (+45) 22 12 82 93
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Jagten
Trofæjagt på moose er 10 dage lang og guidet 1:1.
Jagtmetoder omfatter hesteryg, 4×4 fra basecamp, båd
eller til fods.

Jagtperiode
September-oktober
Efterårsjagt på elgtyre, betyder at man kan få muligheden
for at jage i brunstperioden, og opleve elgenes aktivitet og
den fysiologiske parringslyst og tilstand i skovens dybe ro.
Kunsten i at kalde en trofæ moose ind på tæt hold, er en
uovertruffen optrin før skuddet vil falde, og noget man sent
vil glemme. Foruden moose vil det også være muligt at
kombinere jagten med mountain goat, elk, sortbjørn og ulv.
Derudover vil haglbøssejagt på grouse og ryper også være
potentielt. Som en ekstra bonus findes der ligeledes et
rigtig fint fiskeri i de talrige søer og elve.

“Horseback hunt”
Vi bruger hestene til at komme op på nogle af
højdedragene i området, så vi har mulighed for at spotte
vildtet på kilometers afstande, og vi kan samtidig dække
store arealer. Derudover så er hestene også vores vigtigste
redskab, når din moose nedlægges og vi skal have alt
kødet med hjem til basecamp. Dette er i sig selv en
fantastisk oplevelse at overvære.

“Boat hunt”
Vi bruger båd, da vi har talrige og enorme søer i
jagtområdet. Tit søger elgtyrene ned til flodens bred, for at
slukke tørsten i brunstens hede. Succesraten og
trofæstørrelsen på sådanne jagter er på samme stadie,
som hvis det havde været på hesteryg. Dog ville denne
jagtform være mindre fysisk krævende, men stadig en
smuk og storslåede oplevelse, da man får den vilde
canadiske natur at se fra vandkanten. Her er der også stor
mulighed for at se bjørne og andre vildtarter, der tager sig
en tår ved solens opgang og nedgang.

 

Rejsen dertil
Udgangspunktet for alle rejser er byen Prince George i
British Columbia, som betjenes af store flyselskaber (Air
Canada og WestJet). Du bliver afhentet af os kl. 10.00 på
Carmel Inn (www.carmelinn.ca) i Prince George dagen før
din jagt begynder. Herfra starter rejsen allerede, da det
tager omtrent 6-8 timer at køre i bil til Basecamp, hvor din
jagt påbegyndes. Så her bliver der en god rum tid til at lære
hinanden at kende, før vi sammen bliver sluppet løs i den
Canadiske vildmark.

Sørg for, at du som minimum ankommer til Prince George
dagen før du skal hentes, for at undgå uforudsete rejse
forsinkelse.

Opholdet under jagten finder sted i opvarmede hytter i
jagtområdet, og i nogle tilfælde i opvarmede tipi/telte.

Ledige perioder i 2024:

- 13. - 22. september (2 pladser)
- 25. september - 4. oktober (2 pladser) 
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OPHOLDOPHOLD

Vildmarks CampVildmarks Camp

Vores base camp ligger ved en afsidesliggende sø, og består af
rustikke hytter med komfortable køjer og brændeovne. Der er
elektricitet og varme brusere i base camp. Vi har en anden
basecamp, der fungerer som en backcountry basecamp. Denne
lejr er en 2-etagers bjælkehytte, som også har elektricitet og et
varmt brusebad. I spikecampene er overnatningen enten i små
hytter i backcountry eller telte. På en rygsækjagt er overnatning i
lette højkvalitets vandretelte. I alle hytter medfølger madrasser,
men du skal selv medbringe sovepose og liggeunderlag.

Alle måltider i base camp er hjemmelavede, og i god kvalitet. For
ikke at nævne smagen af frisk mørbrad efter en vellykket dag.
Hvis du har særlige diæter behov eller allergier, så er vi
imødekommende og vil herudfra lave det efter dine specielle
ønsker. Vi lover at du aldrig vil gå sulten i seng på vores jagtture,
hvad enten det er i basecamp eller spikecamps.

Hunt & Hike vil være ved din side hele vejen igennem rejsen til du
sætter dine ben i Prince George, igennem hele jagten, til vi igen
sætter dig på flyet hjem til Danmark. Vores fornemmeste opgave
er at give dig den tryggeste oplevelse i den store vildmark, og

vores fælles mål og forventning er at få nedlagt din
drømmetrofæ!
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PARTNERPARTNER

Outfitter i BCOutfitter i BC

Vi, Hunt & Hike, arbejder som jagtguider hos en Outfitter i BC, og
har stor succes med vores amerikanske og canadiske kunder.
Her har vi fået en kæmpe viden og lyst til at følge drømmen om
selv at kunne udbyde rejser herover til. Vi har et stærkt
samarbejde med vores Chef og Outfitter Fraser McDonald, som
har givet os den kæmpe mulighed for nu at tage danske jægere
med over Atlanten, og tilbyde dem fantastiske og smukke
jagtoplevelser i den uberørte canadiske vildmark. Et område som
han har kendt til i omtrent 30 år, og hvor vi år efter år høster flotte
og store trofæer.

Jagt er uforudsigeligt, men vi kan love dig; Et tæt samarbejde
mellem Diana Hunting Tours, en erfaren og solid Canadisk
Outfitter, og dine dansktalende jagtguider Hunt & Hike, giver dig
den tryggeste, pålidelige og mest eventyrlige jagt i allerhøjeste
canadiske kvalitet.
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Jagtområdet i British ColumbiaJagtområdet i British Columbia

Jagtområdet er over 7800 kvadratkilometer, dvs. lidt større end
Sjælland. Området er unikt, ikke kun for mangfoldigheden og
kvaliteten af vildt, men også for det alsidige og unikke jagtterræn
det tilbyder.

Området indeholder 3 separate bjergkæder, og det er umuligt at
besøge alle afkroge af området i en menneskealder.

Den vestlige del af området er hjemsted for barske gletsjer klædte
bjerge, mens der i øst er bølgende alpine bakker. I hele territoriet
er der pile dækkede floddale og gamle forbrændinger, som er
hjemsted for områdets mange vildtarter og producerer store
trofæer år efter år.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 13. september 2024 - 25. september 2024 $24,995.00

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

10 dages jagt med jagtføring 1:1 med dansktalende

jagtguide

Ophold og forplejning under hele jagten

Canadisk non-resident jagtlicens

Licens/tag til følgende vildtarter:

- Moose (inkl.)

- Ulv (inkl.)

- Sortbjørn (mod trofæafgift)

Felt klargøring af trofæ

"Meat care" og transport

Transport til og fra Prince George

Transport fra base camp til jagtområdet

Drikkepenge til guider inkl.

Bidrag til Non Resident Hunting Preservation Fund

5% GST (canadisk moms)

Flyrejse til Prince George, British Columbia t/r

Hotel og mad før/efter jagten (2 overnatninger før og

efter jagten anbefales)

Licenser til ekstra vildtarter (Trofæafgift tilkommer):

- Mountain Goat USD 375

- Elk USD 275  

Canadisk våbendeklaration ved egen riffel, ca. USD 25

(Betales i lufthavnen) 

Evt. leje af riffel og ammunition

Alkoholiske drikke og snacks under jagten 

Konservator arbejde og hjemtransport af trofæer (ved

nærmere aftale)

eTA-ansøgning (Indrejsetilladelse)

EU-ansvarsforsikring USD 9,00

Alt som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

  

Trofæafgift for ekstra trofæer

- Sortbjørn USD 2.995

- Mountain Goat USD 8.995

- Elk USD 8.995

Licens/tag skal købes på forhånd. Trofæafgiften betales ved slutafregning efter hjemkomst. 
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VILDTARTERVILDTARTER

Et vildt eventyr - Canadisk Moose med Hunt...Et vildt eventyr - Canadisk Moose med Hunt...

Elg/Moose (Nordamerika)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Elk/Wapiti Ulv (Nordamerika) Sortbjørn Sneged/Mountain Goat 
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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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