
 
  
                                               

 

 

 

 
 

       HJORTEJAGT I SKOTLAND – 2019 
Sagsnr. 1775/840/700 

Vores skotske agent som råder over flere toprevirer i området omkring byen Kingussie, hvilket sikrer 
at han evt. kan flytte nogle af jægerne til et andet revir hvis f.eks. vejret/ vindretningen er dårlig eller 
f.eks. bentøjet ikke er i top og derved sikrer at alle mand på holdet skyder de ”hjemmefra bookede 
hjorte.” 
 
Jagtdistrikt: Kingussie-Laggan-Cluny-Pitmain-Feshie-Rothiemurcus & Glen Avon Estate  
 

I vil komme til at jagte på 1 måske 2 højlandsrevirer som er beliggende i hjertet af det 
Skotske højland. Der nedlægges 
hvert år adskillige stærke hjorte 
som vi på det varmeste kan 
anbefale dig. Terrænet er ikke det 
mest krævende Skotland kan byde 
på, men det tilrådes at konditionen 
er rimelig god, da det er en af 
forudsætningerne for en succesfuld 
jagt i det skotske højland. Jagten 
afvikles som dagjagter med 
jagtføring 2:1, hvor begge jægere 
medbringer riffel, men i forbindelse 
med "the final stalk" må kun den 

ene jæger ledsage stalkeren. Den 
anden jæger vil evt. blive "sat af" 
et sted, hvorfra han kan iagttage 
den afsluttende stalk.   
 

Mange kunder vælger at nedlægge 
en ekstra hjort eller to.  

Disse afregnes med DKK 7.650,- pr. stk. uanset størrelse. Hvis der mod forventning 
ikke opstår skudchancer på ”det bestilte” antal hjorte tilbagebetales DKK 3.500,- pr. 
manglende chance, dog ikke pga. dårligt vejr hvor man ikke har kunnet jage eller flere 
forbi skydninger. 

 

Området er kendt for sin stor slående natur og 
mange seværdigheder - perfekte rammer for 

ledsager personer der værdsætter 
naturoplevelser. Såfremt det har interesse kan 
der arrangeres shopping, ridning, fiskeri samt 
sightseeing mv.  

   

Periode:  Ledige pladser fra uge 36 til og med uge 42 
 
 

Deltagere: Tilbuddet er baseret på min. 2 jægere.  
 
 
 

 
 

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser ● Vejlevej 274 ● DK-7323 Give 
tlf: +45 97267418 ● +45 76704100 ● e-mail: info@buhlsjagtrejser.dk 

mailto:info@buhlsjagtrejser.dk


 
 

 
 
Ophold:  5 dages god og hyggelige 

indkvartering i dobbeltværelse 
med 2 enkelt senge, 
morgenmad, al transport i 
forbindelse med jagten, fra 

aftalt mødested nær reviret, 
samt skotsk ansvarsforsikring.  
Hvis det har interesse, kan der 
arrangeres ophold med god 
helpension for merpris ca.  
DKK 420,- pr. dag pr. person.     

   

Transport: Til Skotland er ikke inkluderet i 
tilbuddet. Der kan arrangeres 
fly og udlejningsbil. Der er ca. 
2–2,5 times kørsel fra 
Aberdeen/Edinburgh/Glasgow 
til Kingussie. Flybillet på den 
direkte rute Kastrup/Aberdeen er 
prisen ca. DKK 2.500,-. En udlejningsbil i en uge koster ca. DKK 900,- pr. mand med fri 
km og lovpligtig kaskoforsikring. (Ekskl. brændstof.) 

 

Pris:  DKK 19.650,- pr. jæger 2:1 inkl. 4 dages jagt (Til hjortene er nedlagt) og afskydning af 
2 kronhjorte pr. jæger uanset størrelse efter skyttens anvisninger, 5 dages ophold i 
dobbeltværelse med 2 enkelt senge, morgenmad, ”Administrationsgebyr” samt skotsk 
ansvarsforsikring.  

 

DKK 3.850,- pr. ledsager inkl. 5 dages ophold med morgenmad.  
 

Ekskl. Firearm certifikat til DKK 450,-. evt. enkeltværelse DKK. 290,- pr. nat, 
forsikringer og udgifter for at have våben med på fly, afkogning af trofæ £ 40,-  
Pr. hjort, drikkepenge £40,- pr. nedlagt hjort.  Evt. Leje af riffel £30,- pr. dag. 

   

Vi tager forbehold for 2020 priserne da de endnu ikke er fastsatte. 

Prisen er beregnet på kursen DKK 8,4 pr. pund og vil blive reguleret i henhold til dagens kurs. 
Priserne er inkl. sports skat, som træder i kraft 01.04.2019 pga. Brixit. 

 

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig venligst give besked snarest muligt, idet 
tilbuddet er ude til anden side. 
 

I bekræftende fald beder vi dig venligst returnere vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand, tillige 
med en kopi af din våbentilladelse, jagttegn og EU våbenpas samt et depositum DKK 3.000,00 pr. 
jæger. 
 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske. 
 

Med venlig hilsen 
Buhls Jagtrejser 
Søren Sørensen 
 

Pris pr. jæger: 

Jagtarrangement med 2 hjorte samt 5 dages ophold.. ........ Dkk. 19.650,- 
Våbenpapirer = Firearm certifikat ..................................... -  450,- 
1 x flybillet ca. 2.400,- Ekskl. Våben på fly ........................ -  2.400,- 
Udlejningsbil ca. pr. person DKK 900,- v/ 2 mand .............. -  900,- 
Ialt ............................................................................... DKK 23.400,- 
 

Jeg tager forbehold for prisen på flybilletterne i såvel op som nedgående pris så længe de ikke er 
udstedt. samt kursen på Britisk £. 
Hvis i ønsker en ekstra dag så i får 5 dages jagt (Indtil hjortene er nedlagt) tillæg DKK 725,- pr. mand.                         
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TILMELDING FOR JAGT I UDLANDET 
Tidspunkt:  
 

Uge:                     Distrikt: 

Fulde navn: 
 

  

Adresse: 
 

  

Har du rejst med Buhls 
Jagtrejser tidligere ? 

 E-mail: 

Tlf. 
 

Privat: Arbejde: Mobil tlf: 

Erhverv (titel): 

 

 Cpr. nr.: 

Følgende riffel  
medbringes: 
 

Fabrikat: Våben nr. 

 
 

Kaliber: Antal ammunition:  (Max. 60 
stk.) 

Følgende haglgevær  
medbringes: 
 

Fabrikat/model: 
 
 

Våben nr. 
 
Kaliber: 

 Over/under: Side by side:  

Jagtdistrikt ønskes  
sammen med: 

  

Eventuel ledsager: 
Fulde navn + cpr.nr. 

  

Ved rejse i egen bil  
opgives bilens:  

Mærke: Reg. nr. 

Ved flyrejse: 
 

Udlejningsbilens fører: Creditcard type: 
Nr.: 
Udløbsdato: 

Afleveret (sæt kryds): Kopi af våbentilladelse: Kopi af EU våbenpas: 

 Kopi af jagttegn: Andet: 

Ønsker du forsikringer 
bedes du krydse af ved 
det ønskede produkt: 

Afmeldingsforsikring:  
Op til DKK 10.000,00 = DKK 
300,00  
Op til DKK 15.000,00 = DKK 
500,00 
> DKK 15.000,00 = 6 % af 
rejsens pris 

Rejseforsikring: 

Betalt depositum: Beløb:       
Dato:         

Giro:                    Kontant: 
Check:                 Dankort: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 

bemærkninger: 

 

 

Email: 

Husk at medsende kopi af EU våbenpas, kopi af blå/hvid våbentilladelse samt  
kopi af jagttegn. 

Ved underskrift anerkendes samtidig indholdet af "Generelle betingelser" på vores hjemmeside 
www.Buhlsjagtrejser.dk 

 
Gamekeeper & Buhls Jagtrejser ● Vejlevej 274 ● DK-7323 Give 

tlf: +45 97267418 ● +45 76704100 ● e-mail: info@buhlsjagtrejser.dk 

http://www.buhlsjagtrejser.dk/

