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Tag med på drivjagt i Ungarn: 

Savner du også kvalitetsdrivjagt som i ”Gamle dage” i 

Polen, ja så tag med os på drivjagt i Ungarn. 

 

Revirbeskrivelse og jagt: 

Reviret er på 6.500 ha og jagten er på fri vildtbane.   

I jagten vil deltage 14 jægere og man bliver posteret i 

specielle hochstande, som er konstrueret til drivjagt. I 

hver hochstand vil der også være en ungarsk jagtfører, 

som hjælper med at udpege vildtet m.m. Pr. jagtdag vil 

der være 3 drev og der vil minimum være 20 drivere og 

15 hunde. 

 

Afskydning:    

På reviret har de sidste 3 års januar drivjagter givet 

resultater på 78 til 89 stk. vildt på de 2 dages drivjagt. 

60 % af paraden har været vildsvin og resten kronhinder 

og kalve. 

 

Periode:  

Jagten foregår i januar. 
 

Indkvarteringen:  

Indkvarteringen er på et super dejligt 4-stjernet hotel og 

enkeltværelse er inkluderet.  

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

Fra Budapest lufthavn til indkvarteringen er der knap 3 

timers kørsel og jægerne bliver afhentet i lufthavnen 

tur/retur. 

 

Jagtens forløb:  

6. jan. 23 Ankomst til Budapest lufthavn, hvor man  

 bliver afhentet og kørt til indkvarteringen 

7. jan. 23 Drivjagt 

8. - Drivjagt 

9. - Hjemrejse 

 

Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension 

2 dages inkl. afskydning af 70 stk. vildt for gruppen 

Ungarsk jagttegn 

Ungarsk jagtforsikring 

Enkeltværelse 

Pris i alt pr. jæger…………………….DKK 29.550,- 

 

 

Ungarn  
Samledrivjagt 

Bakonyalja 
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Eventuelle tillæg/fradrag: 

Slutafregning af nedlagt vildt 

Opmåling og hjemsendelse af keiler trofæ DKK 450,- 

Flybillet til Budapest t/r. Dagspris 

Afhentning i lufthavn t/r. 

Drikkevarer 

Evt. drikkepenge til drivere 

 

Afregning af nedlagt vildt. 

Der skydes i pulje og der afregnes efter antal stk. vildt 

som ligger på paraden. Inkluderet i puljen er kun 

vildsvin, kronhinder og kronkalve. (Keilere er inkluderet) 

Der kan også skydes ræve og skjakaler og de er uden 

beregning og indgår ikke i puljen. I arrangementet er 

indregnet 70 stk. vildt til puljen og nedlægges der 

mindre eller mere afregnes i henhold til nedenstående 

liste. 

 

Tillæg / Fradrag ved antal nedlagt 

vildt: 

DKK 

Tillæg pr. jæger ved 71-75 stk. vildt        1.175,00 

Tillæg pr. jæger ved 76-80 stk. vildt         2.350,00 

Tillæg pr. jæger ved 81-85 stk. vildt         3.550,00 

Tillæg pr. jæger ved 86-90 stk. vildt          4.700,00 

Tillæg pr. jæger ved 91-95 stk. vildt         5.625,00 

Tillæg pr. jæger ved 96-100 stk. vildt       6.800,00 

Tillæg pr. jæger ved 101-105 stk. vildt     8.900,00 

Tillæg pr. jæger ved 106-110 stk. vildt      9.850,00 

Tillæg pr. jæger ved 111-115 stk. vildt      10.800,00 

Tillæg pr. jæger ved 116-120 stk. vildt      11.700,00 

Tillæg pr. jæger ved 121 og op stk. vildt    12.650,00 

Fradrag pr. jæger ved 61-65 stk. vildt        975,00 

Fradrag pr. jæger ved 56-60 stk. vildt         1.950,00 

Fradrag pr. jæger ved 51-55 stk. vildt         2.925,00 

Fradrag pr. jæger ved 46-50 stk. vildt         3.900,00 

Fradrag pr. jæger ved 41-45 stk. vildt         5.150,00 

Fradrag pr. jæger ved 36-40 stk. vildt         6.350,00 

Fradrag pr. jæger ved 31-35 stk. vildt         7.500,00 

Fradrag pr. jæger ved 26-30 stk. vildt         9.000,00 

Fradrag pr. jæger ved 21-25 stk. vildt         10.500,00 

 

 

Tag med på denne fremragende drivjagt og kontakt mig 

gerne for yderligere oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 
Kenneth banke 

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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