
BUKKEJAGT IBUKKEJAGT I
OXFORDSHIREOXFORDSHIRE

Fantastisk bukkerevir i Oxfordshire i det sydlige England med skøn natur, hvor man har mulighed for at

nedlægge sin drømmebuk! Reviret nedlægger årligt ca. 150 bukke hvoraf 50% typisk giver medalje. Det

helt rigtige revir hvis du drømmer om stærke medaljebukke.

Udfordrende jagt Indkvartering på hotel Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Bukkejagt i OxfordshireBukkejagt i Oxfordshire

HØJDEPUNKTER

Stærkt bukkerevir på ca. 20.000 hektar
Meget skøn natur i typisk engelsk stil
Jagten er med jagtføring 1:1
Der nedlægges hvert år 90-150 bukke, hvoraf ca.
halvdelen opnår medalje og hele 15-20 af dem
opnår guldmedalje!

Overblik

Vi har i Oxford et stærkt bukkerevir på 20.000 hektar
umiddelbart syd for Oxford. På reviret nedlægges der hvert
år ca. 90-150 bukke, hvoraf ca. halvdelen opnår medalje
og hele 15-20 af dem opnår guldmedalje! Der er med
andre ord tale om et virkeligt medaljebukkerevir.

Området er i typisk sydengelsk stil, med varierende skov-
og landbrugsarealer, som brydes af engområder og udgør
et perfekt biotop for råvildtet, hvilket også kan ses på den
imponerende trofækvalitet i området.

Jagtperiode

1. april - 31. oktober

Bedste periode er i foråret april/maj og i brunsten i
juli/august.

Jagten

Jagten foregår typisk med jagtføring 1:1, for at optimere
trofæchancerne for den enkelte jæger.

Jagtguiderne henter og bringer jægerne til hotellet, hvorfra
de sammen kører ud på hver deres terræn, som den
enkelte jagtguide kender ud og ind.

Forud for jagten har guiderne gjort et stort forarbejde for, at
lokalisere de revir hævdende bukke i området og ved
hvilke bukke der er på afskydningsplanen i den
pågældende sæson.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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Jægeren skal også være opmærksom på, at jagten i dette
område primært foregår som anstandsjagt og kun en smule
pürsch, så hvis man drømmer om pürschjagt så er dette
område ikke ideelt.

Dette revir er for jægeren, der ønsker at nedlægge sit
drømmetrofæ!
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OPHOLDOPHOLD

Steventon House HotelSteventon House Hotel

Indkvarteringen sker på et hyggeligt hotel og morgenmaden er
inkluderet i prisen. Der er mulighed for helpension mod tillæg.
Hotellet byder på udsøgt komfort, en opsigtsvækkende vinbar og
en udsøgt brasserie-restaurant midt i Oxfordshires natur.

Fra hotellet er der nem adgang til motorvejene M4 og M40.
Hotellets historie danner ramme for moderne luksusliv med en
gammeldags drejning. Hotellet har 23 individuelt indrettet
værelser – alle med eget bad og toilet, et klassisk bibliotek og en
rummelig festsuite i vinterhaven. Hotellet udstråler klassisk
engelsk charme, og indretningen og møblerne er kendetegnet ved
høj standard.

På hotellet møder du faciliteter som gratis internetadgang samt
LCD-tv med fladskærm og Freeview. Indkvarteringen foregår
typisk på 2-sengs værelser med eget bad samt toilet. Der kan
mod tillæg arrangeres enkeltværelse.
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PARTNERPARTNER

Bukkejagt i OxfordBukkejagt i Oxford

Vi har haft et godt samarbejde med vores partner i Oxfordshire i
en mange år. Vor partner har stor erfaring med bukkejagt, og
gennem årene har han haft rigtig mange jægere på bukkejagt på
dette område.

Vores jægere har her mulighed for at opnå toptrofæer, området
har en ideel råvildtbiotop og hvert år produceres adskillige
medaljetrofæer.

Jagten foregår 1:1 og ofte som anstandsjagt i dette område. Dette
område af England har et dejligt klima, et subtropisk område som
får et snert af golfstrømmen så helt koldt bliver det sjældent i
dette område.
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REVIRREVIR

OxfordOxford

Oxfordshire har et fantastisk varieret landskab og store bestande
af råvildt, muntjac og dåvildt.

Det varierende landskab egner sig specielt godt til råvildtet og
denne del af England producerer nogle virkelig stærke bukke.

Vores samarbejdspartner i Oxford råder over et stærkt bukkerevir
på 20.000 hektar umiddelbart syd for Oxford.

I området nedlægges der hvert år ca. 90-150 bukke, hvoraf ca.
halvdelen opnår medalje og hele 15-20 af dem opnår
guldmedalje! Der er med andre ord tale om et virkeligt
medaljebukkerevir.

Der kan jage op til 6 jægere ad gangen på reviret, som guides af
3 chefguider og deres hjælpere.

Jagten foregår typisk 1:1 i dette område for at optimere
trofæchancerne. Jægeren skal også være opmærksom på, at
jagten i dette område, primært foregår som anstandsjagt og kun
en smule pürsch, så hvis man drømmer om pürschjagt så er dette

område ikke ideelt.

Dette revir er for jægeren, der ønsker at nedlægge sit
drømmetrofæ!
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1:1 25. maj 2023 - 27. september 2023  10.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold på hotel i dobbeltværelse inkl.

morgenmad

3 dages jagt med jagtføring 1:1 (6 outings)

Evt. leje af riffel (inkl. ammunition)

Al transport under jagten

Flybillet til London t/r (vi hjælper gerne med forslag)

Evt. lejebil

Transfer fra London Heathrow £250 t/r - London

Gatwick £300 t/r

Trofæafgifter iht. gældende prisliste

Måltider udover morgenmad

Tillæg for enkeltværelse, kr. 450 pr. dag

Drikkepenge til jagtguide (ca. £20-50 pr. dag)

Trofæafkogning, £40 pr. trofæ

Engelsk Firearm Certificate, kr. 800,- (Våbentilladelse

for egen riffel)

EU-ansvarsforsikring DKK 59,- (obligatorisk)

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Trofæafgifter som følger (afregnes direkte i reviret):

0-370 gram £1.75 pr. gram

371-420 gram £2.50 pr. gram

421-500 gram £3.00 pr. gram

501-600 gram £4.00 pr. gram

Over 601 gram £4.50 pr gram

Tillæg for buk over 6-ender = £100,- pr. ende.    
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Våbentilladelse

For at jage i England og Skotland skal man være i besiddelse af et Firearm Certificate (skotsk/engelsk våben-tilladelse). Denne koster
DKK 850,- og jægeren skal have sit Firearm Certificate på sig under hele opholdet. Vi fremsender, sammen med bekræftelsen, et
spørgeskema, som du bedes udfylde og returnere til os. Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne ansøge om
våbentilladelse til dig. Vi skal også bede om en tydelig kopi af dit EU-våbenpas inkl. alle sider, også de blanke. Det er vigtigt, at disse
papirer er os i hænde senest 2½ måned inden afrejse. Er de ikke det, kan vi ikke garantere, at du vil nå at få dit Firearm Certificate
inden afrejse.
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VILDTARTERVILDTARTER

Bukkejagt i OxfordshireBukkejagt i Oxfordshire

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)
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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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