
PUMAJAGT I BRITISHPUMAJAGT I BRITISH
COLUMBIACOLUMBIA

På dette 5.000 km2 store jagtområde i Okanagan Valley i British Columbia, i en øde, smuk og til tider

voldsom natur, er jægeren i ét med naturen og langt fra civilisationen. I vintermånederne er der en stor

bestand af mule deer og elg – og pga. det store fødegrundlag er der især mange pumaer i området -

Pumajagten er helt exceptionel i dette område og området er kendt for deres store katte!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering på hotel Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Pumajagt i British ColumbiaPumajagt i British Columbia

HØJDEPUNKTER

Vildtrigt jagtområde med fine afskydningstal og
en god jagtorganisation
I denne øde, smukke og til tider voldsomme natur
kommer ingen biler eller andre forstyrrende
elementer
Gode bestande af sortbjørn, grizzly, puma,
mountain-caribou, sneged, muledeer, whitetail og
elg
Jagten på puma er helt exceptionel i dette
område – og kattene i området er kendt for deres
størrelse

Overblik

Vores samarbejdspartner på vores pumajagt er Covert
Outfitting, ejet af Kiff Covert. Vores outfitter har
specialiseret sig i pumajagter i British Columbia og har i
mere end 15 år, haft stor succes på hans spændende
kattejagter med hunde. Covert Outfitting har deres egne
jagtområder i bjergene omkring Kelowna, hvor vor partner
også bor. Her får jægerne en komfortabel indkvartering
med direkte adgang til jagtområdet.

Lad det smukke bjerglandskab i British Columbia danne
baggrund for dit næste store jagteventyr. 

Covert Outfitting tilbyder jagt på alle tre kattearter der
findes i British Columbia (Puma, Bobcat og los). En
kombination af brug af snescooter og 4x4-køretøjer
anvendes til at finde friske spor i sneen. Når friske spor er
fundet, slippes de veltrænede sporhunde, hvorefter jagten
for alvor begynder. Pumajagt kan være fysisk krævende,
så man skal som jæger være godt forberedt hjemmefra. 

Så snart hundene er sluppet, fortsættes jagten til fods.
Jagten finder sted i de sene vintermåneder, i sneklædte
landskaber, så det er vigtigt at man medbringer varmt tøj til
vejrforholdene. Alle vores rovdyrsjagter om vinteren
planlægges for optimale vejr- og sneforhold, som normalt
er bedst i december og januar måned.

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

KelownaKelowna

Man flyver til byen Kelowna via Vancouver eller Calgary. Ved
ankomst til Kelowna møder vore jægere outfitteren i lufthavnen,
hvorefter man bliver transporteret til hotellet. I vintermånederne er
man normalt boende på hotel under hele jagtugen, idet vinteren
kan være meget kold i British Columbia og en normal jagthytte/
teltcamp i jagtområdet, har ikke de nødvendige faciliteter som kan
tilbyde et behagligt og varmt ophold.

Vores partner anvender flere hoteller i Kelowna, alt efter hvad der
ledigt i den gældende jagtperiode, men generelt er de gode og
komfortable, og så er de naturligvis med moderne faciliteter,
såsom privat bad/toilet, Wi-Fi etc.

Jagtområderne er beliggende rundt om byen Kelowna, så
jægerne bliver hentet tidligt om morgenen på hotellet hvorefter
man transporteres ud i jagtområdet.

Jagten foregår til sen eftermiddag og efter jagtdagen bliver
jægerne bespist på hotellet. Mad under hele ugen er inkluderet.
Frokost og aftensmad serveres på hotellet eller i nærliggende
restauranter. Kelowna ligger ved Okanagan-søen i en storslået

natur. Kelowna er en ganske stor by med ca. 180.000
indbyggere. Der er gode muligheder for at se byen Kelowna og
shoppe, hvis man ønsker dette. Der findes restauranter,
pubber, indkøbscentre m.m. som man kan besøge hvis der
findes tid til dette i løbet af opholdet.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN
Email: jop@diana.dk
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STEN SJÖGREN
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REVIRREVIR

Okanagan ValleyOkanagan Valley

Okanagan Valley i British Columbia er hjemsted for provinsens
højeste koncentration af Mule Deer og Moose i vintermånederne.
Pumaer og ulve følger disse hjorte og elge i et forsøg på at sikre
overlevelse under den barske vinter.

Outfitteren jager kun i de aller bedste perioder hvor der næsten er
garanti for snefald, så vore jægere får den mest optimale
jagtperiode, som typisk er i december og januar. Man forsøger
kun at jage gamle handyr, for at sikrer en fremtidig sund bestand
af pumaer i området. Det er også muligt at jage los og bobcat i
dette område. 

Området er mere end 5.000 km2, og er beliggende i et smukt
landskab, der er præget af skovklædte bjerge, store og små ådale
og søer. Desuden er der også mulighed for at jage i andre
jagtområder i regionen Kelowna.

HAR DU
SPØRGSMÅL?
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 31. januar 2023 Kontakt for bestilling

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 dages jagt 1:1, inkluderer 1 puma pr. jæger

Overnatning på hotel inkl. morgenmad

Pickup i Kelowna, transport til jagtområde

Alt transport under jagten

Inkluderer jagt på rødlos og los

Alle licenser og gebyrer

Flyrejse Skandinavien-Vancouver-Kelowna

Rejse- og afbestillingsforsikring

Drikkepenge (ca. USD 1.000)

Alkoholiske drikke

Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer

Jagtlicenser for rødlos og los

EU-Ansvarsforsikring DKK 39,- per person

Alt som ikke er nævnt under "prisen inkluderer"

Mere

Bedste jagtperiode er december-januar-februar.

Ekstra trofæafgifter

Los USD 1.250

Rødlos USD 1.250

* ekskl. licenser 

HAR DU
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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

Pumajagt i British ColumbiaPumajagt i British Columbia

Puma (Nordamerika)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Los (Nordamerika) Rødlos
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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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