STORE BUKKE I KURGAN

Den sibiriske bukkejagt er for den hardcore bukkejæger. Bukkene er kæmpestore og udgør et imponerede
jagttrofæ.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk form

Indkvartering i hytte

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

Pürschjagt
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Store bukke i Kurgan
Overblik

HØJDEPUNKTER

Store bukke, rigtig store bukke! Sibirisk råvildt er nært
beslægtet med vort hjemlige råvildt men meget større i
både krop og trofæ. Det er uden tvivl derfor, at den
spændende brunstjagt på de store sibiriske bukke trækker
hårdt i skandinaviske jagtrejsende med et svagt punkt for
bukkejagt. En fuldvoksen buk når typisk op på en
kropsvægt på mellem 40 og 50 kg. og et gennemsnitligt
trofæ vejer et sted imellem 700 og 900 gram. Hvert år
bliver der dog også nedlagt bukke på langt over 1.000
gram – et fantastisk smukt trofæ.

Store bukke – Rigtig store bukke!
Gennemsnitligt trofæ vejer 700-900 gram, men
mulighed for 1.000 – 1.200 gram
Mulighed for at nedlægge mere end en buk
Stiller ikke specielle krav til jægerens kondition –
her kan alle være med!

På jagterne er der mulighed for at nedlægge mere end en
buk, men da antallet af licenser er begrænset er det vigtigt
at booke det antal bukke, man ønsker at nedlægge
allerede ved bestillingen af rejsen.
Bedste jagtperiode er i brunsten som falder fra slutningen
af august til midten af september. Denne jagt stiller ikke
specielle krav til jægerens kondition – her kan alle være
med!
På 5 dages jagt er det realistisk at nedlægge 2-3 bukke, og
på grund af den selektive afskudspolitik, vil det normalt kun
være muligt at nedlægge op til 3 bukke pr. jæger. Da der
således er et begrænset antal licenser til afskydning pr. år
er det ved reservation af jagten meget vigtigt, at bestille
det ønskede antal bukke.
Den bedste jagtperiode er i brunsten, som falder noget
senere end for det europæiske råvildt, nemlig fra
slutningen af august til midten af september.
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Vi har følgende terminer i 2017:
1. termin:
25.08. – 31.08.
2. termin
30.08. – 05.09.
3. termin
04.09. – 11.09.
Det er forholdsvis enkelt at komme til Kurgan, idet der er
gode forbindelser til Ekaterinburg. Fra Ekatarinburg er der
ca. 3 timers kørsel til jagtområderne.

Kort Rejseforløb
Dag 1: Afrejse Danmark om eftermiddagen og via Istanbul
til Jekaterinburg.
Dag 2: Ankomst tidlig morgen i Jekaterinburg og transfer til
jagtområdet.
Dag 3 – 7: 5 dages jagt 1:1
Dag 8: Transfer til Jekaterinburg og fly retur til Danmark.
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OPHOLD
OPHOLD

Camp Kurgan
Indkvarteringen kan variere fra revir til revir, men generelt er der
tale om ganske komfortable hytter bygget af træ, eller lokale
jagthuse beliggende tæt på selve jagtområdet. Af og til kan man
bo hos jagtføreren. Man bliver normalt indkvarteret i
dobbeltværelser og i husene er der også opholdsrum og
bademulighed. Opholdet inkluderer helpension, morgen- middagog aftensmad. Der er ikke tale om et højere kulinarisk skoleridt,
men god og nærende kost. Normalt bor der maksimalt fire
gæstende jægere i en jagtcamp, så hvis man er flere jægere, vil
man blive delt op.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

ERIK HAHN PEDERSEN

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

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54

www.jagtrejser.dk

Side 4

PARTNER
PARTNER

Partner i Rusland
Vor partner i Rusland er en af de største, mest seriøse og også
ældste jagtoperatører i dette mægtige land og kan tilbyde alle
former for jagt på de i landet forekommende jagtbare vildtarter, fra
forårsjagt på tjur og urfugl i Kirov til efterårsjagt på den store
Kamchatka moose.

Deres jagtlejre varierer fra meget komfortable lodges til yderst
primitive teltcamps eller små hytter alt efter område og jagtart,
men generelt gøres der en stor indsats for at opholdet bliver så
behageligt som muligt.

Firmaet, som har hovedsæde i Moskva, blev grundlagt af
professionelt uddannede vildtbiologer lige efter murens fald i
1989, og siden grundlæggelsen har de udviklet og vedligeholdt en
meget professionel jagtorganisation.
Når man kommer til ankomstlufthavnen i Rusland har de en
medarbejder stående klar til at modtage vore jægere, og hjælpe
dem gennem indrejseformaliteterne, sørge for transfer til
indenrigslufthavn eller videre ud til reviret og på jagterne er der
altid en engelsktalende tolk til stede i hovedlejren. De har dygtige
tolke og servicemedarbejdere, har entreeret med rigtig gode
lokale jagtførere og har i det hele taget et højt serviceniveau. De
sørger naturligvis også for alt papirarbejde i forbindelse med
jagten såsom jagtlicenser, russiske våbentilladelser, veterinær- og
CITES dokumenter samt hjemsendelse af trofæer etc.
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REVIR
REVIR

Kurgan
Terrænet er forholdsvis fladt, men stadig afvekslende med store
marker med forskellige afgrøder, mindre lunde og skove,
vådområder samt levende hegn. En ideel råvildtbiotop. Jagten er
blanding af pürsch, ansitz og kørsel i 4-hjuls trækkere. Råvildtet
står generelt mere spredt end i Europa, så derfor skal man på
grund af de store afstande være indstillet på en hel del kørsel.
Jagtføring er 1:1, og der er plads til op til 4 jægere på de enkelte
revirer.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

5 dages jagt med jagtføring 1:1

Flyrejse København - Rusland t/r

Ophold med helpension i jagtområdet

Flyskatter og afgifter

Transfer til jagtområde t/r

Trofæafgifter

Al transport under jagten

Evt. hotelophold før/efter jagten

Tolk

Drikkevarer

Jagtlicens

Visum DKK 1.800,-

Våbenlicens

Hjemtransport af trofæer

Modtagelse i lufthavnen i Rusland

Drikkepenge

Internationalt veterinær certifikat

EU-ansvarforsikring DKK 59,-
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Trofæprisliste (EURO)
Op til 800 g

Dkr. 10.495,-

801 - 900 g

Dkr. 12.295,-

901 - 1000 g

Dkr. 15.295,-

1001 -

Dkr. 16.995,-

Trofæerne bliver vejet 24 timer efter afkogning. Hvis en buk f.eks. nedlægges meget sent på jagten, så der ikke er tid til at lade den
tørre, bliver vægten beregnet som trofævægt – 3%.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Store bukke i Kurgan

Sibirisk rådyr
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Om os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

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.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

ERIK HAHN PEDERSEN

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

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54

www.jagtrejser.dk

Side 10

