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Revirbeskrivelse:  
Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige 

Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.200 ha., 

der varierer lige fra gammel ege, ask og 

bøgetræskulturer, nybeplantninger til enge, moser og 

landbrugsarealer. 

En biotop, som giver optimale betingelser for vildtet, 

hvilket også ses af de nedlagte bukke og hjorte på 

stedet, hvoriblandt der er flere medaljetrofæer. 

En god biotoppleje og en stram afskydningspolitik gør, 

at skytten i dag har en virkelig stærk bestand af Sika.  
Sydengland er endvidere det perfekte sted at 

kombinere jagt- og familieferien. 

 

 

Afskydning: 

Den utrolig spændende jagt afvikles alt efter vejr og 

vind samt selvfølgelig brunsten som en god 

kombination af pürsch i det kuperede og smukke 

landskab og anstandsjagt fra hochsitz. Med andre ord 

er dette stedet for jægeren, som ønsker at jagte en 

meget intens jagt på den sky og skudstærke sikahjort. 

Der afskydes årligt 12-15 sikahjorte på det samlede 

revir, hvoraf der er flere medalje-hjorte.    

 

 

Periode:  

Sikaens brunst i området ligger typisk fra slut 

september til midt/slut af oktober.   

Normalt kommer man med tidlig fly og starter med 

aften jagt og slutter med morgenjagt og sen flyver 

hjem. 1 – 4 jægere.  

 

 

Indkvartering: 

Indkvartering i dejlig gæstehus hos headkeeperen, hvor 

han og hans kone virkelig vil kræse for jer. Opholdet er 

inkl. meget god halvpension. Morgenmad efter jagten 

ca. kl. 10.00 og aftensmad inden I går på jagt. 

 

 

Transport og afstand til indkvarteringen:     

Til England er ikke inkl. i tilbudet. Der kan arrangeres 

fly til f.eks. Gatwick eller Heathrow med afhentning i 

lufthavn t/r eller med udlejningsbil. 

 

 

Sydengland  
Dorchester   

Sikajagt 
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Prisberegning pr. jæger:  

4 dages ophold med halvpension i gæstehus 

4 dages jagt (8 outings) jagtføring 1:1, afskydning iflg. 

skyttens anvisninger, samt al transport ifb. med jagten. 
Pris i alt pr. jæger ..................................... DKK 12.980,- 

 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

NGO forsikring DKK 490,- 

Våbenleje £20 pr dag samt £1 pr. skud. Gode tyske 

rifler i flere kalibre. 

Firearms ved medbringelse af eget våben DKK 650,- 

Kursregulering: Prisen er beregnet på dagens kurs 8,6 

og ved afvigelser +/- 2% vil den blive reguleret efter 

dagens kurs ved booking/indbetaling.  
Flybillet evt. til Gatwick ca. DKK 2.500,-  
Afhentning i lufthavn f.eks. Gatwick £350 pr. bil t/r. 

Udlejningsbil ca. DKK 700 pr. person. 

Ekstra jagtdag = 2 pürsch inkl. ophold DKK 3.245,- pr. 

jæger. 

Afkogning & rengøring £50 pr. trofæ afregnes direkte til 

skytten. 

Drikkepenge er normalt omkring £20 pr. nedlagt hjort. 

Ekstra overnatning med forplejning DKK 995,- 

Ledsager inkl. 4 dages ophold med halvpension hos 

skytten DKK 4.085,-  
 

 

Trofæafgifter for afskydning af sikahjorte:  

Under 30 cm ........................... DKK 3.950,00 

30,00–35,90 cm ...................... - 5.650,00 

36,00-39,90 cm ...................... - 7.350,00 

40,00-45,90 cm ...................... - 8.450,00 

46,00-49,90 cm ...................... - 9.100,00 

Fra 50 cm og op  ..................... - 10.200,00 

 

 

Nedlægges medaljehjorte afregnes med følgende 

priser: 

Bronze = 225 CIC point ............ DKK 12.400,00 

Sølv = 240 CIC point ............... - 15.800,00 

Guld = 255 CIC point  .............. - 19.200,00 

Pr. CIC point over 255 ............. - 155,00 
 
 

I tilfælde af evt. anskydning, defineret ved synlig 

skudtegn eller schweiss afregnes der 100 % af den 

skønnede stanglængde/trofæpris. Skytten forbeholder 

sig ret til at afkræve betaling for kødødelæggelser.                                                                                                                                  
 

 

 

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 3.000,- i 

dep., samt fremsende kopi af jagttegn, vedlagte 

tilmeldingsblanket og rejsepas.  
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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 ? 

 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: Kopi af EU 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:         

Kontant: 
Dankort: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 

bemærkninger: 

 

 

Email: 
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