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Revirbeskrivelse:  
Gamekeeperen Bob har et ”Pestcontrol” firma og har 

her igennem etableret et nært samarbejde med et 

meget stort antal godser og farme, de råder nu over 

jagt på ca. 25.000Acers. Da due jagt også er hans store 

passion, gør han utroligt meget ud af at forberede 

markerne, før kunderne kommer. Han opkøber alle 

majsen, som har været brugt til at holde på fasanerne, 

som de i foråret har stor glæde af at knuse med grønt 

høsteren, inden der kommer kunder (virker bedst på 

sne). 

 

Afskydning: 

Bob har mange dage med 100 fugle pr. mand. Bob 

havde et gennemsnit i 2015 i foråret på 31 fugle pr. 

dag, ikke nogen super forår, til gengæld var sommeren 

fantastisk med godt 53 duer pr. mand, 2017 har været 

super godt med et forår på 55 og sommeren har været 

58 pr. mand, der har været mange ”Red letter day”   

Fra 2018 skal I tjekke beretninger på vores 

hjemmeside.  Klik her   

Skydefærdigheder, vind og vejr har dog stor indflydelse 

på afskydnings tallene og jagt er som bekendt jagt. Det 

er svært at give afskydningsgarantier når der snakkes 

om vilde fugle. 

Det vil være muligt at lave lidt aften jagt på kaniner alt 

efter års tiden og når der ikke er sygdom £ 50,- pr. 

aften 

 

Periode:  

Bob laver due jagt fra medio januar til medio oktober, 

han laver dog få jagter fra sept2ember til oktober pga. 

udsætning af fasaner. De er bedst til forårsjagt, pga. 

majs i jan/februar og senere pga. vinterafgrøderne, da 

Cambridgeshire er stort landbrugsområde.  

Spørg for ønsket uge. 

 

Deltagere:  

4 jægere, ved 3 jægere er der et tillæg på DKK 1.490 

pr. jæger.  

 

Indkvartering: 

God indkvartering skønt gammelt hotel med 

morgenmad i Chatteris.  

Øvrig forplejning kan købes til rimelige priser på 

indkvarteringen. 

 

 

 

England  
Cambridgeshire 

Duejagt 

 
 

http://www.gamekeeper.dk/
https://www.gamekeeper.dk/rejser/super-duejagt-ved-cambridgeshire/
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Transport:     

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

flybillet f.eks. Billund/Stansted og derfra transport af 

skytten. 

 

Prisberegning pr. jæger v/min. 4 jægere:  

4 dages ophold med morgenmad i dobbelt værelse  

med 2 enkelt senge. 

3 dages jagt ved min. 4 jægere 

Pris i alt pr. jæger.............................. DKK 8.900,- 

 

Eventuelle tillæg: 

Tillæg ved kun 3 jægere DKK 1.490,- pr. jæger 

Firearms certificate = våbenpapirer (også ved leje af 

våben – EJ REFUNDERBAR) DKK 490,- 

NGO forsikring DKK 490,- 

Flybillet evt. til Stansted ca. DKK 1.500,- 

Afhentning i lufthavn Stanstead £250 pr. bil t/r. – 

betales direkte  

Våbenleje £40 pr. dag – De har 7 semi aut. + 12 o/u at 

vælge imellem, ingen decideret våben til links skytter – 

betales direkte til Bob. 

Patroner ca. £11,50 pr. kasse af 25 stk. – betales 

direkte til Bob. 

Ekstra jagtdag & ophold DKK 2.580,-  

Sandwich & kaffe pr. dag £7,50 – betales direkte 

Tillæg ved enkeltværelse DKK 310,- pr. nat 

Kursregulering: Prisen er beregnet på dagens kurs og 

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

dagens kurs ved booking/indbetaling. 

 

 

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. 

 

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 

 

 

 

Referencer fra tidl. duejægere på dette revir: 
1) Klik her 
2) Klik her 
3) Klik her 
4) Klik her 
5) Klik her 
6) Klik her 
7) Klik her 
8) Klik her 
9) Klik her 

 

http://www.gamekeeper.dk/
mailto:soeren@buhlsjagtrejser.dk
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/duejagt-i-england-3/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/nye-red-letter-days/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/flyvende-start-for-duejagten/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/skovduer-i-england/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/god-duejagt-i-england/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/duer-og-kaniner/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/blaa-dage-gb/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/blaa-dage-i-england/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/3-x-red-letter-day-i-england/
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Tidspunkt:  

 
 

Sted:  

 

Fulde navn: 

 
     

Adresse: 

Postnr./By:  
 

Email:   

Har du rejst med 
Gamekeeper & Buhls 
Jagtrejser tidligere ? 

   JA: 
 
   NEJ:                      

 

Telefon nummer 
 

Mobil nr: 
 

 Arbejds nr: 

Pas nr.: 
Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Følgende haglgevær  
medbringes: 

 

Fabrikat: Våbennr. 

 

 

Kaliber: S/S: 

O/U: 

Fly/udlejningsbil: 
 

Ordner selv: 
 

Gamekeeper& Buhls 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 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:         

Bank:                     
Dankort: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 

bemærkninger: 

  

 

http://www.gamekeeper.dk/

