Norge
Testjagt på elg-, kron- og råvildt med
norsk gruppeleder fra Diana Jagtrejser
9. – 11. oktober 2017
Gennem vor agent i Norge, Frank Robert Lund, har vi
modtaget et spændende tilbud på en testjagt på elg-, kronog råvildt. Frank kender jagtlederen, har jaget på reviret og
har haft særdeles gode erfaringer med organisation med
mere, så vi er meget fortrøstningsfulde på, at denne jagt vil
blive en succes.
Jagtområdet er beliggende i Tynset Kommune og omfatter
et areal på ca. 7.600 ha flot norsk natur med skov og fjeld.
Tynset kommune er beliggende ca. 3,5 timers kørsel nord
for Oslo.

Jagten er for en gruppe af 5-7 jægere og er naturligvis med
deltagelse af lokale guider med hunde. Jagten vil foregå
som en traditionel norsk jagt med løshund, hvor nogle drev
udelukkende bliver gennemført med elghunde og nogle
drev bliver gennemført med hunde specialiseret i jagt på
kron- og råvildt. Der bliver pr. dag gennemført 3-4 drev,
og der vil også være mulighed for at gå med hundeførerne
og dermed få mulighed for at opleve denne spændende
jagtform, hvor hunden stillet vildtet og jæger og jagtfører
så skal forsøge at komme hurtigst muligt frem til en
skudmulighed.
På kvoten til denne jagt er der frigivet følgende dyr: 2
elgtyre, 1 elgko og 2 kalve, 1 kronhjort, 3 hinder og 2
kalve samt fri 1 stk råvildt pr. jæger pr. dag og jagtlederen
mener det er realistisk, at en gruppe på 7 jægere vil kunne
skyde kvoten, så 5 elge, 6 stk. kronvildt og nogle rådyr på
de 3 dages jagt.
Man behøver slet ikke at have en samlet gruppe, men kan
sagtens booke som enkelt jæger, eller evt. 2-3 jægere
sammen.
Ophold vil være på en meget hyggelig gammel gård,
Telstad. Gården er opført i 1770, men er blevet
totalrenoveret fra 2004 – 2011. Man har bibeholdt meget af
det gamle, men stedet byder på alle moderne faciliteter.
Under opholdet vil man få en enkel morgenmad mellem kl.
05.30 og 06.30. Frokost er et varmt måltid som tilberedes i
skoven, og så spiser man sen aftensmad efter jagten på
Telstad.
Man kan vælge at flyve til Oslo/ Gardermoen, og der leje
en bil og køre til Tynset. Alternativt kan man via Oslo
flyve til Røros og blive afhentet der eller man kan flyve til
Gardermoen og derfra tage tog til Tynset, og endelig kan
man naturligvis også vælge at køre selv hele vejen.
Man skal ankomme d. 8. oktober om
eftermiddagen/aftenen, og så er der jagt 9., 10. og 11.
oktober og afrejse enten d. 11. oktober efter endt jagt eller
d. 12. oktober efter morgenmad.
Pris pr. jæger

dkk 13.900,-

LIMPOPO & DIANA Jagtrejser
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Prisen inkluderer:
* 3 dages jagt som beskrevet med guider og hundeførere
* 3-4 dages ophold med helpension
* Al transport under jagten
* Afskydning af den nævnte kvote
* Norsk gruppeleder fra Diana Jagtrejser
Prisen inkluderer ikke:
* Trofæafgift for elg over 8-takker, € 200 pr. tak
* Trofæafgift for kronhjort over 4-ender, € 200,- pr.
ende
* Norsk jagtlicens, ca. NOK 450,* Drikkevarer
* Transport til reviret pr. fly eller bil
* Evt. transfers
Normalprisen for denne jagt vil i Norge ligge på mellem
NOK 20 og 25.000.
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