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Brunstjagt på råbukke er meget populært og vi tilbyder 

en gruppetur til super bukkerevirer i det vestlige Polen. 

Vi kører i egne biler, men hvis der er nok tilslutning kan 

vi eventuelt køre i en minibus eller en større bus. Vi 

hjælper selvfølgelig med samkørsel. 

 

Denne gruppetur er til brunstjagten i august, hvor 

bukkene er meget aktive og bliver uforsigtige. Det er 

netop i denne periode, hvor det er muligt at kalde og 

overliste de ældste og største bukke. 

 

Vi jager på mange forskellige revirer og hvert revir har 

sine kendetegn. Nogle er næsten udelukkende 

skovområder og andre er mere landbrugsrevirer. Vi 

sammensætter jagten i henhold til dine ønsker. 

 

Revirerne har forskellige priser på trofæafgifter og på 

denne gruppetur er der mulighed for at vælge alt efter 

hvad man går efter. Her i tilbuddet er beskrevet 3 

muligheder, men der er mulighed for flere. 

 

Kenneth Banke er rejseleder og vil under turen besøge 

alle jægere og checke at alt går som planlagt. 

 

Jagtens forløb:  

3. aug. 22 Vi kører til Polen og jager om aftenen 

4. - Jagt morgen og aften 

5. - Jagt morgen og aften 

6. - Jagt morgen og aften 

7. - Hjemrejse efter morgenmad og  

 Udarbejdelse af protokoller 

 

Prisberegning pr. jæger: 

4 dages ophold med helpension  

3,5 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 7 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

polsk jagtforsikring/licens 

Pris i alt pr. jæger…………………….DKK 5.950,- 

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,- pr. buk. 

 

Polen  
Brunstjagt på råbukke 

Gruppetur 3.-7. august 2022  
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Eventuelle tillæg/fradrag: 

Slutafregning af trofæafgifter 

Kørsel i reviret € 60-80,- pr. dag pr. jæger 

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110-130,- 

Transport til reviret tur/retur (Samkørsel) 

Drikkepenge  

 

Husk! - Ingen ekstra gebyrer! 

Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som 

voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S" 

tillæg, momstillæg osv. 

Alt er inklusiv. 

 

Her viser vi 3 eksempler for afregning af råbukke: 

 

Priseksempel 1 – fastpris: 

Trofæafgifter for råbuk: 

Råbuk uanset størrelse ............. DKK 2.700,00 

Anskydning af råbuk ................ - 1.760,00 

 

Priseksempel 2 – gradueret fastpris: 

Trofæafgifter for råbuk: 

Opsats til og med 349 gram net DKK 2.700,00 

Opsast 350 gram og opefter ..... - 4.690,00 

Anskydning af råbuk ................ - 1.760,00 

 

 

Priseksempel 3 – Prisliste med maxpris: 

Opsats til og med 149 g netto ... DKK 735,00 

150-200 g .............................. - 1.280,00 

+ pr. gram over 150 g ............. - 11,40 

200 g ..................................... - 1.850,00 

+ pr. gram over 200 g ............. - 4,00 

250 g ..................................... - 2.050,00 

+ pr. gram over 250 g ............. - 4,80 

300 g ..................................... - 2.290,00 

+ pr. gram over 300 g ............. - 42,00 

350 g ..................................... - 4.390,00 

+ pr. gram over 350 g ............. - 78,00 

400 g og derover ..................... - 8.290,00 

Maxpris DKK  8.290,- 

Anskydning ............................. - 1.760,00 

 

Parykbuk med alle 3 eksempler 

Pris pr. parykbuk ..................... DKK 17.330,00 

 

Afskydningsafgifter for vildsvin Keiler (Vildorne): 

Fra 14-15,99 cm. .................... DKK 3.810,00 

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

+ pr. mm fra 16 cm ................. - 107,50 

Fra 20 cm og opefter ............... - 8.450,00 

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

Anskydning ............................. - 1.270,00 
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Afskydningsafgifter for vildsvin: 

Indtil 29,99 kg ........................ DKK      685,00 

fra 30-49,99 kg ....................... - 1.270,00 

fra 50-69,99 kg ....................... - 2.145,00 

fra 70 kg og derover ................ - 2.925,00 

Anskydning ............................. -       1.270,00 

 

Kontakt mig for mere information om turen og jagten. 

 

Tag med oplevelserne venter på dig/jer. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

Kenneth banke 

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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