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Vil du med på brunsthjortejagt i Polen? 

 

Vi gentager den succesrige gruppetur på hjortejagt i 

Polen. I 2020 efter at der blev løst op efter forårets og 

sommerens strenge corona regler arrangerede vi i 

sidste øjeblik en gruppetur efter kronhjorte.  

5 forventningsfulde jægere tilmeldte sig turen og alle 

nedlagde fine trofæhjorte. I alt blev det til 7 kronhjorte 

med følgende trofævægte: 2,64 - 5,8 - 6,2 – 6,74 – 

6,80 - 7,14 – 7,60 kg. 

Alle fotos i tilbuddet er fra 2020 turen. 

 

Der jages på store polske stats- & jagtforeningsrevirer 

hvor Kenneth igennem de sidste 25 år har arrangeret 

hjortejagter. Revirerne er på mellem 4.000 og 20.000 

ha og der nedlægges normalt kronhjorte med gevirer 

på mellem 4 og 8 kg, men større hjorte er absolut en 

mulighed. Jagtområder er beliggende i de enorme 

skovområder nord for Pila og revirerne er kendte for 

fremragende jagter på brunsthjorte. 

 

Under jagten har man sin egen polske jagtfører og der 

er 4 dages jagt, 8 pürsch inkluderet i arrangementet. 

 

Opholdet er på mindre pensionater eller hos den lokale 

skovfoged og helpension er inkluderet i arrangementet. 

I indkvarteringen vil også være en engelsktalende tolk, 

som er behjælpelig med at oversætte og sørge for at 

alle får deres jagtlige ønsker opfyldt.  

Turen er baseret på at vi kører i egne biler og vi er 

selvfølgelig behjælpelig med samkørsel. 

 

Trofæafafgifter iht. til trofæprisliste, men med en max. 

pris, så er man sikret mod en kæmpe ekstra regning 

hvis drømmehjorten skulle vise sig.  

 

Kenneth Banke er rejseleder på turen og vil under 

opholdet jævnligt besøge revirerne og sikre sig at alt 

kører som det skal. 

 

 

 

Polen  
Gruppetur 14.-18. sept. 2021 

Brunstjagt på kronhjorte 
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Turens forløb: 

14.09.21   Kørsel til reviret i Polen og på jagt om  

 aftenen 

14.09.21 Jagt morgen og aften 

15.09.21 Jagt morgen og aften 

16.09.21 Jagt morgen og aften 

17.09.21 Jagt morgen og hjemrejse i løbet af 

 Formiddagen 

 

Prisberegning pr. jæger: 

4 dages ophold med helpension 

4 dages jagt med egen jagtfører 1:1 

Engelsk talende tolk under opholdet 

Polsk jagtforsikring og licenser 

Rejseleder  

Pris pr. jæger kun DKK 5.690,- 

 

Trofædepositum: 

Pr. hjort som bestilles til afskydning forudbetales DKK 

7.000,- 

Husk! - Ingen ekstra gebyr! 
Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som 
voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S" tillæg, 
momstillæg osv. 
Alt er inklusiv. 
 

Eventuelle tillæg: 

Endelig afregning af nedlagt vildt 

Kørsel i reviret som betales direkte pr. dag € 50,- 

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110,00 

Udgift for samkørsel i egne biler 

Drikkepenge 

Trofæafgift for kronhjorte: 

Gevir til og med 2,00 k ................... DKK 2.750,00 

2,01 til og med 2,49 kg ................... - 4.950,00 

2,50 til og med 2,99 kg ................... - 6.350,00 

3,00 til og med 3,49 kg ................... - 7.200,00 

3,50 kg ......................................... - 7.950,00 

+ pr. 10 gram over 3,50 kg ............. - 6,70 

5,00 kg ......................................... - 8.955,00 

+ pr. 10 gram over 5,00 kg ............. - 29,95 

6,00 kg ......................................... - 11.950,00 

 

+ pr. 10 gram over 6,00 kg ............. - 42,80 

7,00 kg ......................................... - 16.230,00 

+ pr. 10 gram over 7,00 kg ............. - 37,70 

8,00 kg og derover ......................... - 20.000,00 

(8,00 kg er max. pris, så hvis du nedlægger en 

større hjort skal du ikke betale ekstra) 
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Trofæafgifter for råbuk: 

Pr. råbuk uanset størrelse ............... DKK 2.500,00 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg ............................... DKK 685,00 

30,00 til og med 49,99 kg ............... - 1.270,00 

50,00 til og med 69,99 kg ............... - 2.145,00 

70,00 kg og opefter ........................ - 2.925,00 

 

Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

14,00 til og med 15,90 cm .............. DKK 3.810,00 

16,00 cm ....................................... - 4.150,00 

+ pr. mm over 16,00 cm ................. - 107,25 

20,00 cm ....................................... - 8.450,00 

+ pr. mm over 20,00 cm ................. - 119,00 

Anskydning af vildsvin ..................... - 1.270,00 

 

Kontakt os for yderligere information om turen og lad 

os få en snak om den spændende brunstjagt på polske 

kronhjorte. 

 

Tag med oplevelserne venter på dig/jer! 

 

Med venlig hilsen 

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S 

 

 

Kenneth Banke 

Tlf.: 2247 2033 

E-mail: kb@gamekeeper.dk 
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