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Revirbeskrivelse:  
Denne jagt vil finde sted i KIROV regionen, som er 
beliggende ca. 1.000 km øst - nord/øst for Moskva eller 
ca. 12 timer i tog fra Moskva. Tjuren er en af de ældste 
fugle her på jorden, og er næsten forsvundet i de fleste 

europæiske lande, men der er stadig masser af dem i 
Rusland. Jagten foregår efter de gamle russiske 
traditioner om foråret, når fuglene er aktive på 
"spillepladserne" og her vil primært være tale om 
pyrschjagt tidlig om morgenen. 
 
Afskydning: 
Der kan jages Tjur og Urfugl 
 
Periode:  
Bedste jagtperiode er fra den 21. april til den 10. maj. 
I april - maj måned vil temperaturen i dagtimerne være 
på +150 til +200 og i løbet af natten  00 til +50.    
 

Indkvartering: 
Indkvarteringen finder sted i jagthuse i jagtområdet i 
dobbeltværelser og der vil være 2-4 jægere pr. camp. 
 
Transport til jagtområdet:     
Dag 1  Ankomst til Moskva  
 Afrejse fra Moskva med toget om aftenen. 

Dag 2 Ankomst til Kirov om morgenen,  
 transport til jagtområdet.  
 Jagten starter samme aften. 
Dag 3 til dag 7 Jagt i alt 5 dages jagt 
Dag 7 Afrejse fra Kirov med toget om aftenen. 
Dag 8 Ankomst til Moskva om morgenen 
 Afrejse fra Moskva med fly hjem 

 
Prisberegning pr. jæger:  
5 dages jagt – 6 dages ophold 
Afskydning af 1 Tjur og 1 Urfugl 
Al transport i Moskva 

Transport fra banegården i Kirov og jagtområdet t/r     
Al transport under jagten 
Helpension i jagtcampen 
Professionel jagtguide 
Engelsk eller tysktalende tolk pr. gruppe. 
Feltpræparation af trofæer 
Tilbagebetaling ved ikke nedlagt Tjur DKK 1.600,-

Tilbagebetaling ved ikke Urfugl DKK 1.200,-  
 

Rusland  
Revir region Kirov   

Tjur og Urfugl  
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Pris i alt pr. jæger......................  DKK 11.700,-  

 
Eventuelle tillæg/fradrag: 
Fly til og fra Moskva 

Togbillet Moskva - Kirov t/r ca. (DKK 1.500,- 2.klasse 
og DKK 2.250,- 1.klasse) 
Eventuelle hotelovernatninger i Moskva og Kirov - med 
mindre du ønsker ekstra sightseeing dage, skulle dette 
ikke være nødvendigt, da togtransport til og fra Kirov 
foregår om natten. 

 
 
Eventuelle ekstra afskydninger (skal bookes på 
forhånd): 
Tjur         DKK 2.800,- 
Urfugl      DKK 2.000,- 
 
Pris for ikke jagende ledsager ..... DKK 5.600,- 

 
 

 
Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have din 
interesse, i bekræftende fald du ønsker at reservere det 
nævnte revir, beder jeg dig venligst give mig besked 
snarest muligt. 
 
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 
 
 
Henning Olsen  
e-mail: ho@buhlsjagtrejser.dk 
tlf.: direkte +45 2163 6621 
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Jagtområderne                                        
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