Polen
Suchan
Bukkejagt
Revirbeskrivelse:
Reviret er fra gl. tider administreret af det polske forsvar
og her er der tradition for en professionel vildtforvaltning
og gennemførelse af jagter. Reviret er meget vildtrigt og
rummer en rigtig stærk bestand af råvildt, vildsvin og
kronvildt. Reviret er meget afvekslende, let kuperet med
skov, landbrug og en del moser og vådområder. Selve
jagtområdet er i alt på over 12.000 ha.
Afskydning:
Vi har i alt 40 bukke + vildsvin til afskydning.
Opsatserne på bukkene er i alle størrelser med mange
større bukke og der er absolut mulighed for
medaljebukke.
Periode:
Jagten kan finde sted fra 9. maj til og med 15. august.
Indkvarteringen:
Indkvarteringen er i jagtforeningens egen jagtlodge.
En super hyggelig indkvartering med spisesal og pejse
stue. Der er 8 dobbelt værelser ovenpå og heraf 2
enkeltværelser med med eget toilet og bad. Herudover
er der to fælles toileter og bad på gangen.
Nedenunder er der yderligere 6 dobbelt værelser samt
toilet og bad, de er dog normalt forbeholdt de Polske
jægere.
Transport og afstande til indkvarteringen:
Kolbaskowo grænsen ved Szczecin 70 km
Berlin Tegel lufthhavn: 230 km
Jagtens
1. dag
2. 3. 4. -

forløb: (forslag)
Ankomst til frokost og på jagt om aftenen
Jagt morgen og aften
Jagt morgen og aften
Jagt om morgenen og afrejse fra
indkvarteringen i løbet af formiddagen

Prisberegning pr. jæger:
3 dages ophold med helpension
3 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 6 pürsch
Engelsk/tysktalende tolk
Polsk jagtforsikring
Tilladelser etc.
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Eventuelle tillæg/fradrag:
Afregning af nedlagt vildt
Kørsel i reviret € 60,- pr. dag pr. jæger
Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 130,Slutafregning af trofæafgifter
Evt. drikkepenge
Husk! - Ingen ekstra gebyrer!
Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som
voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S"
tillæg, momstillæg osv.
Alt er inklusiv.
Trofæafgifter for råbukke:
Opsats til og med 149 g netto .....DKK
625,00
150-199 g ................................1.450,00
200 g .......................................1.970,00
+ pr. gram over 200 g ...............8,60
250 g .......................................2.400,00
+ pr. gram over 250 g ...............9,10
300 g .......................................2.855,00
+ pr. gram over 300 g ...............38,40
350 g .......................................4.775,00
+ pr. gram over 350 g ...............78,00
400 g og ..................................7.970,00
+ pr. gram over 400 g ...............90,60
Paryk buk .................................21.560,00
Anskydning ...............................2.075,00
Vildsvin:
Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes
efter opbrækket vægt.
Indtil 29,99 kg ..........................DKK
825,00
30-39,99 kg..............................1.500,00
40-49,99 kg..............................1.560,00
50-69,99 kg..............................2.700,00
70-79,99 kg..............................3.150,00
80 kg og derover ......................3.900,00
Anskydning ..............................895,00
Vildsvin
Keiler (Vildorne):
Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter
afregnes efter middeltandlængde målt
udvendigt.
Fra 14-15,99 cm .......................DKK 4.385,00
16,00 cm ..................................4.600,00
+ pr. mm 16 cm ........................122,50
20,00 cm ..................................9.500,00
+ pr. mm fra 20,00 cm ..............130,00
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Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger om jagten
på dette revir.
Med venlig hilsen

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER

Kenneth Banke
e-mail: kb@gamekeeper.dk
tlf.: direkte +45 2247 2033

Suchan

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK-7323 Give
Tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk

