
BRUN- OGBRUN- OG
SORTBJØRNEJAGT VEDSORTBJØRNEJAGT VED
TALKEETNA I ALASKA TALKEETNA I ALASKA 

Vil du opleve en rigtig vildmarkstur på jagt efter brunbjørn eller sortbjørn? Så er denne rejse lige noget for

dig!

Svær jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i vildmarken Kombinationsjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Brun- og sortbjørnejagt ved Talkeetna i Al...Brun- og sortbjørnejagt ved Talkeetna i Al...

HØJDEPUNKTER

Rigtig god bestand af både brun- og sortbjørn
Storslåede naturoplevelser
Fantastisk spændende pürsch
Intens oplevelse i uvejsomt terræn

Overblik

Vil du opleve en rigtig vildmarkstur på jagt efter brun- eller
sortbjørn..... Så er det her du skal kigge.

Jagten udspringer fra Talkeetna, 160 km nord for
Anchorage. Jagten foregår i Unit 13 som har en rigtig god
bestand af både brun- og sortbjørn. Faktisk er bestanden
så stor at der er jagttid på bjørnene hele året. Vi har valgt
at fokusere på de bedste tidspunkter, for at få så optimal et
skind som muligt.

Brunbjørnene i dette område, bliver ikke nær så store som
deres artsfæller nær kystområderne i det sydlige Alaska,
idet bjørnene i dette område nærmere betegnes som
grizzly bjørne, da de for det meste opholder sig i indlandet
og nær bjergkæden Alaska-Range.

Jagtperiode:
15. maj til 30. juni
15-31. juli
Hele september

Afhængig af hvilket område der skal jagtes i, benyttes
jetboat eller bushfly/helikopter eller bil til at køre ud i
vildmarken.

I maj-juni er den bedste jagtmetode baitet-jagt, hvor ådsler
eller lignende bliver lagt ud nær flodbredderne på
strategiske steder. Herfra kan guide og jæger sammen
vurdere de bjørne som besøger baiten på afstand, indtil
man finder en afskudsbar bjørn. Det er ikke unormalt at se
mange forskellige bjørne på 1 dag.

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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Jager man i september, finder jagten oftest sted i de
højtliggende områder, hvor bjørnene søger efter bær på
bjergsider og dalgange. Her bliver man fløjet op i bjergene,
og så snart helikopteren letter igen er I alene i vildmarken
med telt, rygsæk og riffel. Den foretrukne jagtform er fra et
højdedrag hvorfra der bruges megen tid på at spotte efter
bjørne i kikkert. Denne jagtform er klart at foretrække frem
for at gå rundt i området og afsætte duftspor overalt. Men
dette gør ikke naturoplevelsen mindre, da man hele tiden
er opmærksom, idet du ikke er beskyttet civilisationens
trygge rammer og samtidig med man fornemmer hvor
storslået denne natur er. Når en god afskudsbar hanbjørn
er spottet starter en fantastisk spændende pürsch frem
mod målet. Ofte en intens oplevelse i uvejsomt terræn,
men ikke desto mindre er det unikt at jagte disse ikoniske
dyr.

Husk dette er en vildmarkstur med alt hvad det indebærere:
telt, sovepose, mad over bål, kort sagt man er afhængig af
hinanden og hjælpes ad.

Dag til dag-program

Dag 1 - Onsdag   Afrejse Danmark - Ankomst Alaska
-Transfer til Talkeetna-Overnatning i Talkeetna by
Dag 2 - Torsdag  Jetboat/fly/bil til jagtområde
Dag 3-8 Fredag   Jagt - Overnatning i telt
Dag 9 - Torsdag Transfer Talkeetna – Anchorage - Afrejse
Anchorage
Dag 10 - Fredag Ankomst til Danmark

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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OPHOLDOPHOLD

TalkeetnaTalkeetna

Første overnatning foregår i en lejlighed i Talkeetna, hvor man går
ud og får en god middag til aften. Dagen efter går turen ud i
vildmarken.

Så snart flyet letter igen er I alene i vildmarken med telt, rygsæk
og riffel. Den foretrukne jagtform er fra et højdedrag hvorfra der
bruges megen tid på at spotte bjørnen i kikkert. Denne jagtform er
klart at foretrække frem for at gå rundt i området og afsætte
duftspor overalt. Men dette gør ikke naturoplevelsen mindre, da
man hele tiden er opmærksom, idet du ikke er beskyttet
civilisationens trygge rammer og samtidig med man fornemmer
hvor storslået denne natur er. 

Husk dette er en vildmarkstur med alt hvad det indebærer: telt,
sovepose, mad over bål, kort sagt man er afhængig af hinanden
og hjælpes ad.

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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PARTNERPARTNER

Alaska Safaris ltdAlaska Safaris ltd

Vi har helt ekstraordinært fået mulighed for at sælge
vildmarksjagter efter brun- og Sortbjørn i samarbejde med vor
mangeårige lystfisker-partner Henrik Wessel.

Henrik er oprindelig norsk, men har boet i Alaska i mere end 20
år. Han er registreret "big game guide" og har guided mange
succesfulde jagter.

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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REVIRREVIR

TalkeetnaTalkeetna

Jagten udspringer fra Talkeetna, 160 km nord for Anchorage.
Jagten foregår i Unit 13 som har en rigtig god bestand af både
brunbjørn og sortbjørn.

Faktisk er bestanden så stor at der er jagttid på bjørnene hele
året. Vi har valgt at fokusere på de bedste tidspunkter, for at få så
optimal et skind som muligt.

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2022 www.jagtrejser.dk Side 6



Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 dages ophold i teltcamp og lodge inkl. al forplejning

6 dages jagt 1:1

Licens/tag til valgte bjørne

Ulvelicens

Fly/Jetboat el. anden transport under jagt

Indlevering af trofæer til lokal konservator

Fly København - Anchorage t/r

Hotel før og efter jagten, samt mad i forbindelse

hermed

Alkoholiske drikke og soft drinks og snacks

Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæ

EU-ansvarsforsikring kr. 39,-

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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VILDTARTERVILDTARTER

Brun- og sortbjørnejagt ved Talkeetna i Al...Brun- og sortbjørnejagt ved Talkeetna i Al...

Sortbjørn
Brunbjørn/Grizzly

(Nordamerika)

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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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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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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@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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