
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er med stor glæde, at vi i 2018 kan tilbyde et nyt og spændende rejsemål i delstaten Wyoming,   

i USA. Her kan vi tilbyde jagt på Pronghorn Antilope på en stor privatejet ranch, hvor succesraten 

de sidste år har ligget på imponerende 100%, med fine trofæer på min. 13 inch.  
  

Book jagten i god tid: 
Dette jagtområde udbyder kun et begrænset antal pladser pr. jagtsæson, for at sikre en høj kvalitet 

på trofæerne og garanterede licenser til de besøgende jægere, så det er meget vigtigt at booke 

pladser i god tid. 31. Maj er deadline for lodtrækningen og man har resultatet den 20. Juni. Men 

indtil nu, har alle kunder fået deres licens. 

 

Pronghorn bestanden er meget stærk og jagten tager udgangspunkt efter fine repræsentative 

trofæer. Transporten i jagtområdet foregår med 4x4 køretøjer, hvorfra man med kikkert observerer 

de store åbne områder. Den helt store udfordring under jagten, er at pürsche sig på sikkert skudhold 

af disse overvågne antiloper i det åbne landskab.  

 

Pronghorn antilopen trives bedst i det åbne prærielandskab og der kan derfor forekomme lange 

skudafstande.  

 
 



 

 

 

 

 

Man flyver til byen Billings i delstaten Montana, hvorfra 

man afhentes af vores outfitter og kører til byen 

Ranchester i den nordlige del af staten Wyoming (ca. 1 

times kørsel).  

 

Indkvarteringen finder sted på en fin lodge, hvorfra man 

dagligt kører det sidste stykke til jagtområdet. Guiderne 

står for alt transport under jagten og er inklusiv i prisen.  

 

Jagtperiode 2018:  

- oktober  
 

Pris pr. jæger i 2018 

3 dages jagt på Pronghorn Antilope  kr. 19.995.- 

 

Ledsager, pr. dag  kr.      825,- 

Prisen inkluderer:  

• 3 dages jagt/ jagtføring 2:1 

• 4 dages ophold med morgenmad og aftensmad 

• Snack/frokost i reviret. 

• Alle licenser og gebyrer 

• Trofæafgift for 1 Pronghorn Antilope  

• Grov præparering af trofæ 

• Al transport under jagten 

• Transfer lufthavn – lodge t/r 

 

Priserne inkluderer ikke: 

• Flyrejse til Billings, Montana t/r                                                                

• Drikkevarer  

• Drikkepenge til guider  

• Nedpakning og hjemtransport af trofæ  

• Konservator arbejde   

• Rejse- og afbestillingsforsikring  

• Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer   

 

Vi forbeholder os retten til at kursregulerer, såfremt 

kursen på USD stiger. Der er anvendt officiel kurs på USD 

pr. 20.02.2018. I tilfælde af kursfald, reguleres prisen ikke. 

Rejsens pris baseres 100 % på USD. 

 
 

DIANA JAGTREJSER  

www.jagtrejser.dk  

Tlf: 62 20 25 40  

jop@diana.dk  
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