England
NOTTINGHAMSHIRE
Duejagt
Revirbeskrivelse:
Game keeperen Mike har en stor passion for duejagt og
har her igennem etableret et nært samarbejde med et
meget stort antal godser og farme, han råder nu over
jagt på ca. 20.000Acers. Da duejagt er hans store
passion, gør han utroligt meget ud af at forberede
markerne, før kunderne kommer.
Mike havde adskillige dage med 100 fugle pr. mand i
2019. Med et gennemsnit i foråret 2019 på 55 og
sommeren har været 58 pr. mand og adskillige ”Red
letter day”, er vi meget tilfredse med Mike og ser frem
til 2020.
Mike laver due jagt fra medio januar til medio oktober,
dog holder de 4 ugers ferie juni/juli og de laver kun
jagt hver anden uge i september til oktober pga.
udsætning af fasaner.
Afskydning:
Det er svært at give afskydningsgarantier, når der
snakkes om vilde fugle. Skydefærdigheder, vind og vejr
har dog stor indflydelse på afskydnings tallene og jagt
er som bekendt jagt.
Det vil være muligt at lave lidt aften jagt på kaniner alt
efter års tiden. £100,- pr. aften
Periode:
Forårs jagt fra medio januar til medio maj og igen i juni
til og med medio oktober, de er bedst til forårs jagt,
pga. majs i jan/febr. og senere pga. af
vinterafgrøderne, da området er et stort
landbrugsområde. Fra 3-4 jægere.
Ledige datoer: 06-09 Marts
24-27 Juli-14-17 og 21-24 august samt 18-21 &
25-28 September.
Indkvartering:
God indkvarteringen er altid på ældre hotel eller B&B
med engelsk atmosfære altid inkl. morgenmad i jagt
området. Øvrig forplejning kan købes til rimelige priser
på indkvarteringen.
Transport og afstand til indkvarteringen:
Der kan arrangeres flybillet til f.eks. Stansted ca. DKK
1.500,- uden våben. Transfer T/R fra revir – Stansted
lufthavn £350,- pr. bil, andre lufthavn spørger vi for
pris.
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Prisberegning pr. jæger:
3 dages jagt og 4 dages ophold i dobbeltværelse inkl.
morgenmad,ved min. 3 jægere
Pris i alt pr. jæger ..................................... DKK 7.800,-

Eventuelle tillæg/fradrag:
NGO forsikring DKK 490,Våbenleje £50 pr dag.
Firearms certifikat DKK 985,Flybillet evt. til Stansted ca. DKK 1.500,Afhentning i lufthavn f.eks. Stansted £350 pr. bil t/r.
Kursregulering: Prisen er beregnet på dagens kurs og
ved afvigelser +/- 2% vil den blive reguleret efter
dagens kurs 8,6 ved booking/indbetaling.
Patroner £10 pr. kasse af 25 stk.
4 dages ledsager arr. i dobbeltværelse B&B
DKK 2.185,Tillæg for enkeltværelse pr. nat DKK 495,Ved kun 2 jægere tillæg DKK 400,- pr. jæger
Ekstra jagtdage DKK 2.600,- pr. dag
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 give mig besked snarest
muligt, samt fremsende kopi af jagttegn og rejsepas.
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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Tidspunkt:

Sted:

Fulde navn:
Adresse:
Postnr./By:
Har du rejst med
Gamekeeper & Buhls
Jagtrejser tidligere ?
Tlf.

Email:
Privat:

Arbejde:

Pas nr.:
Udløbsdato:

Mobiltlf:
Cpr. nr.:

Følgende haglgevær
medbringes:

Fly/udlejningsbil:

Jagtdistrikt ønskes
sammen med:
Eventuel ledsager:
Fulde navn + cpr.nr.
Ved rejse i egen bil
opgives bilens:
Ved flyrejse:

Fabrikat:

Våbennr.

Kaliber:

Antal ammunition: (Max. 60
stk.)

Ordner selv:

Gamekeeper& Buhls ordner:

Mærke:

Reg. nr.

Udlejningsbilens fører:

Afleveret (sæt kryds): Kopi af EU våbenpas:
Kopi af jagttegn:
Ønsker du forsikringer Afmeldingsforsikring:
bedes du krydse af
6 % af rejsens pris
ved det ønskede
produkt:
Betalt depositum:
Beløb:
Dato:
Underskrift

Navn:

Andet:
Rejseforsikring:

Bank:
Dankort:
Dato:

Eventuelle
bemærkninger:
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Kontant:

