Irland
Roughshooting/driven hunt 2019/2020
Vi har fået anbefalet en ny partner i NV Irland på roughshooting og
driven shooting på hovedsageligt snepper og bekkasiner alt på vilde
fulge. Vores partner har hele 15.000 hektar velegnet terræn at tage
kunder med ud på, så han kan vælge de bedste såter og steder for
dagen og årstiden!
Området er kendt for et stort antal snepper og bekkasiner og et sandt
mekka for den lille troldfugl og bekkasiner, især hvis der er vinter og
frost i GB og øvrige Europa – så samles snepperne ofte i det mildere
Irland p.gr. af den varmere golfstrøm som går forbi landet og især det
Nord Vestlige Irland, dette påvirker at der ikke så ofte er frost og
frossen jord, så snepperne og bekkasinerne kan finde orme og snegle
i. Området har også en masse våde græsenge og skrub, som er disse
fugles foretrukne biotop!
Ankomst lufthavn
Man ankommer enten i Belfast (nærmest) eller Dublin airport og
og afhentes af vores partner her!
Jagten
Jagten er for 4-6 jægere som værdsætter denne ædle fuglejagt.
Jagten foregår ved, at man om jager sammen med vores partner og
hans trænede og gode hunde + han har også medhjælpere med!
Nogle af dagene afsluttes med et aftentræk på gråænder/krikænder!
Vores partner har levet af at tage jægere ud på denne kombination af
roughshooting og driven shooting på disse fantastiske fugle samt
aftentræk på gråænder/krikænder i over 20 år.
Et gennemsnits resultat for 4 jægere – kan forvente at nedlægge ca.
8–10 snepper, 10–12 bekkasiner, 12-15 grå-/krikænder pr. jagtdag
for gruppen! Der er ingen garantier og holdets skydning har
selvfølgelig også indvirkning på resultatet!
Jægerne afhentes normalt kl. 08.30 foran hotellet, kørsel i ca. 30
min. – 45 min. jagt indtil og frokost kl. ca. 12.30 – herefter jagt indtil
det er mørkt – dagen afsluttes normalt med et andetræk, eller
aftentræk på snepper (står i kanten af skoven og venter på at
snepperne trækker ud på de våde enge), eller roostshooting på
skovduer. Så selvom dagene er korte, benytter man hele dagen til
jagt!
Indkvartering
Er på et mindre og hyggeligt familie hotel tæt på jagtområderne i
hjertet af Donegal. På hotellet er der både restaurant og bar/pub.
Der er morgenmad/Eng. breakfast + madpakke til midt på dagen
med i arrangementet – samt aftensmåltid som kan nydes i
restaurenten!

Ledig termin for denne jagtsæson: januar 2020

Prisberegning ved 4. jægere:
5 dages ophold på hotel med fuld forplejning, inkl. madpakker
4 dages kombineret roughshooting + driven shooting med fri
afskydning
Transfer fra airport t/r
Patronforbrug
Pris i alt pr. jæger
Rabat
I alt

DKK 14.490
DKK – 1.000
DKK 13.490

Eventuelle tillæg/fradrag:
Flyrejse ca. dkk 2.200 (Dagspris)
Drikkepenge ca. £ 60 pr. jæger
Irsk våbentilladelse DKK 490 til egen haglbøsse
Leje af haglbøsse
Vores partner har flere haglbøsser og lejen af disse indgår i arrangementet – han har flere af mærket
Rizzini + andre og han har både i cal. 12 + cal. 20
Virkeligt et dejligt sted og for jægere der sætter pris på jagt på vilde fugle – der jages i slugter og skrub,
hvor der er tætte bregner som underbevoksning – et revir vi forventer os meget af i fremtiden!
For yderligere information ang. denne jagt kontakt venligst:

