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Her får du muligheden for at opleve Nordamerikas bedste jagt på Mountain Goat - En udfordrende jagt på

den unikke Mountain Goat i fantastisk natur, sammen med Alaska Master Guide Outfitter Joe Klutsch

Udfordrende jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i vildmarken Pürschjagt
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Mountain Goat på Kodiak Island Mountain Goat på Kodiak Island 

HØJDEPUNKTER

Unikke jagtområder på Kodiak Island
Stor bestand af Mountain Goat
Det ultimative vildmarkseventyr!
Fantastiske naturoplevelser
Mulighed for stærke trofæer (old age class billies)

Overblik

Tag på en fantastisk jagt efter sneged (Mountain goat),
sammen med vores outfitter Joe Klutsch som har været
master guide i Alaska siden 1992.

Jagten

Outfitteren tilbyder fuldt guidede jagter på føderalt
godkendt land på Kodiak Island, hvor de er de eneste med
tilladelse til at guide jægere. Det er muligt at jage Kodiak
brunbjørn, Mountain Goat og Sitka Blacktail Deer i denne
fantastiske og barske natur.

Dette jagtområde byder på noget af verdens bedste
mountain goat jagt og enhver jæger der besøger dette
sted, vil uden tvivl få et minde for livet !

Turen begynder med en indenrigsflyvning fra Anchorage til
Kodiak Island, hvor man mødes med outfitteren i byen
Kodiak og sammen køber de nødvendige jagtlicenser og
tags på det lokale statskontor. Herefter flyver man med et
charterfly til base campen, som er beliggende ca. 200
meter fra kysten. Her gennemgår man oppakningen
sammen med guiderne, så man er sikker på at man har alt
man behøver for en 7 dages jagt i bjergene. I de fleste
tilfælde, vil man på en jagt som denne, få tildelt 2 guider
pr. jæger, så man er flere om at kunne bære telte og mad
mm., men man skal være forberedt på selv at bære alt sit
udstyr/tøj osv. Derfor er det også vigtigt, at man som jæger
er i god fysisk form. Jo mere fysisk forberedt man er til
denne jagt, desto større er chancerne for succes.
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Fra base campen, vandrer man ca. 2 miles (3-4 km) ind i
bjergene. Herfra består campen af små 2-mands telte og
maden vil hovedsagligt være frysetørret mad, som let kan
pakkes. Når campen er sat op, kan jagten begynde og man
forsøger at lokaliserer en stor vædder (billies). Mountain
goats går normalt i mindre isolerede grupper på 2-4 dyr og
de befinder sig oftest på stenbeklædte bjergsider.

Normalt er det ikke svært at skabe kontakt til en flok
Mountain goats og man kan forvente at se et større antal
hver dag, hvilket giver mulighed for at udpege den helt
rigtige vædder til afskydning, med den rette alder og
størrelse.

Enhver jæger der er villig til at acceptere udfordringerne
ved en bjergjagt, vil uden tvivl få en jagtoplevelse for livet !

 

Kodiak Island 

Ligesom Alaska-halvøen tilbyder Kodiak Island en meget
speciel naturoplevelse, samt et stort dyerliv med Kodiak-
brunbjørnen, Mountain goat og Sitka Blacktail Deer. Der
jages på føderalt godkendt land i Kodiak National Wildlife
Refuge.

Den eneste måde at komme til jagtområdet er med
indenrigsfly fly fra Anchorage, hvilket er en spektakulær
rejse i sig selv.

Hoved campen er en traditionel Alaska camp, som ligger
præcis ved kysten. Her vil du møde et rigt dyreliv, herunder
sæler, hvaler, oddere, ræve, ørne og mange andre
fuglearter. De spektakulære kystnære bjerge mødes med
det krystalklare hav, og her er der rigeligt med fisk,
herunder hellefisk, torsk, rockfish og krabber.

Man jager i mange kystnære bjergkæder til fods efter
Mountain goat. Denne jagt beskrives som en traditionel

bjergjagt, og vil stå som en af de mest mindeværdige jagter
du nogensinde vil opleve. Som en bonus, vil det også være
muligt at jage Sitka Blacktail-hjort, mod at man køber en
licens på forhånd. 

Den frodige vækst og den den fantastiske natur i
jagtområdet, vil gøre et stort indtryk på alle jægere som
jager her.
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OPHOLDOPHOLD

Kodiak camp / Mountain Goat Kodiak camp / Mountain Goat 

Rejsen tager udgangspunkt i, at man flyver til byen Anchorage i
det sydlige Alaska. Her skal man være forberedt på at tage 1-2
overnatninger på et hotel i byen, afhængigt af hvornår man kan
komme med indenrigsflyet til Kodiak Island. 

Fra Anchorage tager man et indenrigsfly videre til byen Kodiak på
Kodiak Island, hvor man skal regne med at tage en overnatning
på et hotel, afhængigt af flytider og vejrforholdene. Som jæger
skal man forberede sig på at flyvetider i Alaska er meget
afhængig af vejrforholdene, da vejret om efteråret kan være
ekstremt. Derfor er det vigtigt at væbne sig med tålmodighed når
du rejser til Alaska.

Fra byen Kodiak bliver man fløjet ud til jagtområdet med et lokalt
Charterfly/Bushfly. I hovedlejren bliver man mødt af jagtguiderne. 

Campen

Hovedlejren er beliggende kun 100-200 meter fra havet, og
hovedlejren består af traditionelle Kodiak-style dobbeltvæggede
telte og Weatherport-telte, som alle har diesel- eller

propanvarmere, genereret elektricitet og komfortable senge.
Lejren er meget komfortabel, og der bliver serveret
førsteklasses mad, meget af det er friskfanget fra havet! Ved
ankomst til hovedlejren gennemgår sit udstyr sammen med
guiderne Man opholder sig kun i selve hovedlejren før og efter
jagten. Fra hovedlejren vandrer man nogle kilometer ind i
bjergene, indtil man befinder sig på Mountain Goatens
hjemmebane. Her finder man et egnet sted og slår en spike-
camp op. Spike-campen består af små 2-mands telte og
måltiderne vil primært bestå af frysetørret mad, som er nemt at
pakke i rygsækken. Al forplejning er inklusiv i jagtopholdet. 

Før og efter jagten

Der kan forekomme yderligere hotelovernatninger og måltider
før og efter jagten. Kodiak er en forholdsvis lille by, så der er
ikke så meget at se, men man kan med fordel tilføje en ekstra
dag, så man kan opleve Anchorage på ud- eller hjemrejsen. I
Anchorage kan man f.eks. besøge den store jagt- og fiskebutik
Cabelas eller Bass Pro Shop. 
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PARTNERPARTNER

Katmai Guide ServiceKatmai Guide Service

Joe Klutsch, ejer af Katmai Guide Service - beliggende i King
Salmon, er en mesterguide i Alaska siden 1992.

Joe blev registreret guide i 1980 og fik sin Master Guide-licens i
1992.

Han har været formand for Alaska Professionelle Hunters
Association i 8 år og er modtager af priserne som årets Jæger i
Safari Club International Professional i 1996, årets jæger i Dallas
Safari Club Professional Hunter 1998, og den Enestående
Outfitter-pris i Wild Sheep Foundation Frank Golata 1999.
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REVIRREVIR

Kodiak IslandKodiak Island

Katmai Guide Service tilbyder fuldt guidede jagter på føderalt
godkendt land på brunbjørn, mountain goat og sitka black tail
deer på Kodiak Island. 

Brunbjørnejagterne på Kodiak Island finder sted på Kodiak
National Wildlife Refuge land, hvor outfitteren har eksklusive
jagtrettigheder og er den eneste outfitter som må guide jægere i
disse områder. Der tillades normalt kun 3 jægere om foråret og 3
jægere om efteråret. De fleste bjørne der nedlægges, ligger
størrelsesmæssigt omkring 9 – 9½ fod, men der findes rigtig gode
muligheder for at nedlægge bjørne på 10 fod eller større!

Jagten på Mountain Goats på Kodiak Island, finder ligeledes
sted på Kodiak National Wildlife Refuge land, hvor outfitteren har
eksklusive jagtrettigheder. På Kodiak Island finder man nogle af
de største Mountain Goats i Nordamerika, og succesraten er høj
grundet den store bestand i området. Outfitteren råder over et
"first-class" jagtområde, som er meget barskt og rummer en god
bestand af Mountain Goats med gamle "billies". 

 

Jagten på Sitka Blacktail-hjort finder sted i det samme
område, hvor der jages Mountain Goats brunbjørne på Kodiak
Island. Oftest vælger de fleste jægere som jager bjørn eller
mountain goat at kombinere jagten med en Sitka Blacktail-
hjort, hvis de er heldige at se en i løbet af jagten. Alternativt
kan man bruge et par ekstra dage, og forsøge at finde en god
skudbar hjort. Sammenlignet med jagten på mountain goat og
brunbjørn, er jagten på Blacktail hjorten mere afslappende og
ikke så fysisk krævende. Det er normalt altid muligt at finde
pæne skudbare hjorte, og man kan under normale vejrforhold
forvente at få en pæn buk i løbet af få dage, hvis man er villig
til at vandre rundt i de mere lavtliggende områder, som
Blacktail hjorten favoriserer. 
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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. september 2025 - 23. oktober 2025 $19,995.00

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 jagtdage, jagtføring 1:1

Teltcamp

Mad og indkvartering under jagten

Licens til 1 Mountain goat

Feltpræparation af trofæer

Jagtlicens og alle gebyrer

Alle transporter i jagtområdet

Flyrejse København - Anchorage – Kodiak

Hotelovernatninger før og efter jagten (nødvendigt)

Charterfly – Kodiak - jagtcamp t/r pris: USD 1700

(Betales direkte)

Mulighed for tilkøb af jagt på Blacktail hjort:

- Tag/licens til Blacktail hjort USD 400

Drikkepenge til jagtguide (Forventet ca. 5% af rejsens

pris)

Konservator arbejde og hjemtransport af trofæ

EU-ansvarsforsikring USD 9,00,-

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alt som ikke er nævnt under "prisen inkluderer"

Mere

Jagtperiode: september - oktober

Rejseplan:  

København – Anchorage - Kodiak
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VILDTARTERVILDTARTER

Mountain Goat på Kodiak Island Mountain Goat på Kodiak Island 

Sneged/Mountain Goat Sitka Blacktail Deer 
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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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