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Revirbeskrivelse:  
Vi er meget glade for, at vi igen kan tilbyde jagt i Scotts 

gamle område, som vores dygtig samarbejdspartner Kiff 

har overtaget. Han har lavet en ny camp i år, så nu har 

han 2 telt camps. Fantastiske camps hvor man bliver et 

med naturen, der er nu en på hver side af floden, hvilket 

giver mere flexibilitet.  

Reviret er beliggende i det naturskønne område 

startende i Hope nord/vest for Vancouver og helt op til 

Lytton 300 km nord for Vancouver. Det ca. 400.000 

ha. store område afgrænses i syd ved Hope og i nord 

af Stein River, som går gennem den store national park 

”Stein Valley”. Parken er en af grundene til den høje 

trofækvalitet af specielt Cougar og Mt. Goat.   

Hele reviret gennemskæres af floden ”Fraser River” som 

er en af de største i BC. De store bjørne skyldes Fraser 

Rivers overflod af laks i efteråret samt, at reviret er så 

stort og frodigt, som det er kendt ved revirerne ved 

vestkysten, det samme som gør sig gældende Vancouver 

Island, vi kan bare sælge det til en bedre pris.  

Et spændende distrikt der igennem en længere årrække 

har opfyldt adskillige jægeres ”drengedrømme”.   

 

Afskydning: 

Kiffs resultater fra 2018/19 taler helt for sig selv, 14 

mand nedlagde 14 bjørne , heraf var de 2 over 7 fod 

og 1 af dem over 7,5 fod, 40% var brune sortbjørne. 

Kiff tager kun max. 16 jægere om året, så det er ikke 

overjaget.   

 

Periode:  

Uge 20-21-22 og 23 i 2023. Vi rejse fra søndag til søndag. 

Udsolgt i 2022 

 

Indkvartering:  
Opholdet vil tage udgangspunkt fra byen ”Boston Bar” 

ca. 3 timers kørsel fra Vancouver lufthavn, opholdet er 

på privat indkvartering hos vores outfitter i telt camp 

midt i reviret med helpension, det nye træhus der er 

lavet i hovedcampen med 2 soverum med 2 enkelt senge 

samt bad og toilet, der vil også være telt camps andre 

steder alt efter hvor den største koncentration af 

bjørnene er. Ellers er det traditionelt pürch jagt, som 

altid har været et kendetegn for vore jagter i Canada. 

 

Transport til indkvarteringen:    

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

du ved ankomst/ hjemrejse blive hentet og bragt  i 

Vancouver af "din outfitter". 

British Columbia 
 Bjørnejagt 
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Prisberegning for pr. jæger (Kurs USD 6,7):  

6 dages jagt med jagtføring 2:1, licens til afskydning af 

1 sortbjørn, skinning, 7 dages ophold med helpension, 

transport i jagtområdet samt transport fra og til 

Vancouver, inkl. 5% Gst. & ”administrationsgebyr”  
Pris inkl. ovenstående ....................... DKK 34.500,- 
 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet + våben på fly 

Evt. overnatninger i Vancouver 

Hjemtransport af trofæer 

Forsikringer & GOABC  

Tillæg ved jagtføring 1:1 DKK 13.100,-  

Pr. ledsagerarrangement inkl. 7 dages ophold med 

helpension DKK 11.150,- 

Leje af riffel inkl. ammunition USD 200,- 

Anskydning med synlig schweiss gælder som nedlagt vildt, 

der er ingen tilbagebetaling ved ikke nedlagt bjørn 

Ønsker du at nedlægge bjørn nr. 2, skal følgende 

betales: Sortbjørne licens USD 180,-  trofæafgift USD 

1.000,- når den er nedlagt + 5% Gst.  

Derudover skal der betales ”royalties” USD  225,- pr. 

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

medlem af GOABC, skal betale til bevaring af naturen. 
 
 
 

 

 

Der tages forbehold for prisændringer i såvel 

opadgående som nedadgående retning i tilfælde  

af kursændring (beregnet på kursen 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 6.300,- i dep. 

pr. jæger, samt fremsende kopi rejsepas, våbentilladelse 

og jagttegn. 

Pga. verdens situationen har vore partnere strammet op 

på reglerne for depositum, da de har oplevet flere 

annulleringer end tidligere, dette medfører at GENERELLE 

BETINGELSER ikke gælder for depositummet på 

ovenstående rejse, beløbet kan ikke refunderes ved 

afbestilling efter 6 mdr. før afrejse. 
 

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 
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Scan QR-Code og se video 
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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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