
 

 Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK007323 Give 

 tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Revirbeskrivelse:  
Reviret er beliggende i det naturskønne område nord for 

Vancouver og helt op til Lilloet ca. 450 km nord for 

Vancouver. Det 600.000 ha. store områdes sydlige 

grænse er fra Lytton og i nord af bjergkæden Squamish 

nord for Lilloet. Hele reviret gennem skæres af Fraser 

River, som er en af de største floder i BC.  Den store 

nationalpark Stein Valley er beliggende midt i reviret, og 

Jamie har ligeledes jagten i parken, hvilket er grunden til 

den høje trofæ kvalitet af specielt Cougar og Mt. Goat.  
 

Afskydning: 

Reviret har udover sortbjørn og cougar en stor bestand 

af Mule-deer, Mt. Goat og BC. Black Tail.  

Succes raten de sidste 6 år har været tæt ved 100%, 32 

mand nedlægger 31 Mt. Goat, 12 Blacktail, 4 Muledeer, 

11 sortbjørne og alle, der fiskede, fangede Stør. 

Det traditionelt pürch jagt, som altid har været et kende 

tegn for vore jagter, ved Jamie. Man må forvente alt fra 

Indian sommer til sne og frost. 

Et spændende distrikt der igennem en længere årrække 

har opfyldt adskillige jægeres ”drengedrømme”.  

 Skulle man blive tidlig færdig med jagten, vil det være 

muligt at jage Sortbjørn, Mule/BC Blacktail eller evt. 

fiske efter Stør på Fraiser river. 

 

Periode:  

September/oktober/november. 

 

Indkvartering:  
Opholdet vil tage udgangspunkt fra Lillooet ca. 4-5 

timers kørsel fra Vancouver lufthavn. Indkvarteringen er 

i en stor Camper/Trailer/hus i reviret, man vil dog tage 

telt med ud hver dag, så man kan overnatte ude, hvor 

Mt. Goaténe er og herved spare en masse tid. Privat 

indkvartering hos vor Outfitter i jagtområdet. Ophold 

med fuld forplejning. 

 

Transport til indkvarteringen:    

M/fly f.eks. Danmark/Vancouver og retur. Endvidere vil 

du ved ankomst / hjemrejse blive hentet og bragt i 

Vancouver af "din outfitter". 

 

Prisberegning for pr. jæger (kurs USD 6,7):  

7 dages jagt med jagtføring 1:1, afskydning af en Mt. 

Goat, jagttegn, vildtlicens, skinning, 8 dages ophold med 

helpension, al transport t/r lufthavn og under jagten, 

samt administrationsgebyr.  

Pris inkl. ovenstående ....................... DKK 91.500,- 

 
 

British Columbia 
 Mountain Goat jagt 
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Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet 

Trofæ afgifter inkl. 5% Gst.: 

Sortbjørn DKK 10.080,- USD 1.600,-  

Muledeer DKK 10.080,- USD 1.600,- 

Licens til Sort bjørn DKK 1.260,- 

Licens til Muledeer/BC Blacktail DKK 945,- Obs. man kan 

kun få 1 licens til Deer pr. år.  

Leje af riffel inkl. ammunition USD 200,- 

Derudover skal der betales ”royalties”  USD  200,- pr. 

jæger, det er et gebyr, som alle Outfittere, som er 

medlem af GOABC, skal betale til bevaring af naturen. 

Hjemtransport af trofæ 

Der tages forbehold for prisændringer i såvel opadgående 

som nedadgående retning i tilfælde af kursændring, 

(beregnet kurs USD 6,7), det vil være muligt at 

kurssikre ved endelig tilmelding. 
 

 

Jeg håber, at ovennævnte arrangement måtte have din 

interesse, og beder dig venligst give besked snarest 

muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 
 

I bekræftende fald du ønsker at reservere det nævnte 

revir, beder jeg dig venligst indbetale DKK 33.500,- i 

dep. pr. jæger, samt fremsende kopi rejsepas, 

våbentilladelse og jagttegn. 
 

Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle 

oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske, og 

vi henviser naturligvis også gerne til andre jægere, som 

har besøgt dette revir, hvilket altid er en ekstra 

sikkerhed for et vellykket arrangement. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Søren Sørensen  

email: soeren@buhlsjagtrejser.dk 

tlf.: direkte +45 2122 7570 
 

Et par referencer:  

Erik Fuglsang 50880939 – Niels Bork 20953833   

Niels Knudsen 21849211 
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Tidspunkt:  

 
 

Sted:  

 

Fulde navn: 

 
     

Adresse: 

Postnr./By:  
 

Har du rejst med 
Gamekeeper & Buhls 

Jagtrejser tidligere ? 

 E-mail: 

Tlf. 

 

Privat: 

 

Arbejde: 

 

Mobiltlf: 

 

Pas nr.: 

Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Følgende riffel  

medbringes: 
 

Fabrikat: Våbennr. 

 
 

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

Fly/udlejningsbil: 
 

Ordner selv: 
 

Buhls Jagtrejser ordner: 

    

Jagtdistrikt ønskes  
sammen med: 

  

Eventuel ledsager: 
Fulde navn + cpr.nr. 

  

Ved rejse i egen bil  
opgives bilens:  

Mærke: Reg. nr. 

Ved flyrejse: 
 

Udlejningsbilens fører:  

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

 Kopi af jagttegn: Andet: 

Ønsker du forsikringer 

bedes du krydse af 
ved det ønskede 

produkt: 

Afmeldingsforsikring:  

6 % af rejsens pris 

Rejseforsikring: 

Betalt depositum: Beløb:       

Dato:         

Giro:                    Kontant: 

Check:                 Dankort: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 
bemærkninger: 

 
 

Email: 
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