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Revirbeskrivelse:  
Distriktet er beliggende 140 air miles fra Whitehorse. 

Reviret er på 2,5 mill. Ha og der bor ikke nogen i hele 

området. Familien Sandulak har drevet jagt virksomheden 

i over 30 år på reviret og hele familien er i dag involveret. 

Derudover lejer de guider ind fra hele Canada, her iblandt 

er Scott Fontaine som mange af vore kunder har jaget 

sortbjørn, Moose, Mt. Goat eller Puma med eller har mødt 

ham på vort road show. 

Scott laver 3 jagter 1:1 på Moose om året og det er de 

jagter vi har fået første ret på. 

 

Afskydning: 

Jagtguider er dygtige og gengangere så de kender jagt 

områderne gennem mange år og har en succes rate på 

95% på Moose, Mt. Caribou, Grizzly og Stone Sheep. 

Under jagterne er der mulighed for at nedlægge 

Sortbjørn, Ulv & Wolverine hvor man kun betaler licensen.  

Moosene i dette område er meget store, optil 65” og de 

holder et gennemsnit på 56” (140 cm).  

"The Mountain Caribou" er stærkt repræsenteret i 

området. Ligeledes har reviret en stærk bestand af Grizzly 

bjørne. Bjørnene er gennemsnitlig str. som feks. i Alaska 

mellem 8 og 9 fod. De nyder godt af de mange gydende 

laks, Caribou samt stor bestand af Moose kalve samt de 

rigelige vegetabilske føde muligheder. 

 

Jagt & indkvartering:  
Alt efter hvilken camp man kommer i og tiden på året, så 

foregår jagten med udgangs punkt fra en af træhytterne 

som er placeret i det forskellige dale i jagt området, der 

kan i sjældne tilfælde blive brugt Spike camp fra hytterne. 

Jagterne foregår til fods, argo, båd og fra hest alt efter 

dine ønsker & ledige camps, dette er vigtigt at vi ved hvad 

du ønsker ved booking. 

 

Transport til indkvarteringen:    

M/fly DK – Vancouver – White Horse.  
Fra White Horse til campen i vandflyver USD 2.000,- pr. 

mand også evt. ledsager. 

 

Prisberegning pr. jæger:  

Arrangementet er inkl. 10 dages jagt ved 1:1,  inkl. 

afskydning af 1 moose, ophold med fuld forplejning, jagt 

med professionel guide og transport under jagten.  

Pris inkl. GST ..................................... USD 26.250,- 

 
 

 

YUKON MOOSE 
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Eventuelle tillæg (Fremhævet): 

Flybilletter fra Danmark til Canada (Ca.9.000,-) 

Import af våben USD 25,- betales i lufthavnen. 

Forsikringer  

Hjemtransport af trofæer.  
 

Bush fly: USD 2.000,- pr. jæger. (Undtagen Grizzlyjagt) 

Transport til White Horse og bushfly til campen 

1 hotelovernatning (Ca. USD 100,-) før og efter jagten 

til at ordne administrative papirer på licens kontoret. 
 

Jagt licens: USD 200,- 
 

NRHPF: USD 250,- som alle udlændinge skal betale for 

at benytte sig af naturen. 
 

Royalties: Fældnings afgift til staten- Moose USD 150, 

Mt. Caribou 150,- Sheep 250,- Grizzly Male 500,- Grizzly 

Female 750,- Sort Bjørn 75,- Ulv USD 75,- Wolerine 75,-  

disse beløb afregnes inden afrejse på ”government office” 

for de under jagten nedlagte vildtarter.  
 

Nedenstående priser er ekskl. 5% Gst. 

Licens til vildt:  

Moose USD 265,-  Mt. Goat 368,-  Mt. Caribou 242,- 

Grizzly 1.082,- Sheep 684,- Sort Bjørn 189,- Ulv 53,-  

disse licenser betales inden jagten på de vildtarter, man 

ønsker at nedlægge og refunderes ikke ved ”ej nedlagt” 

vildt. 
 
 

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 60.000,- i dep. 

pr. jæger, samt fremsende kopi rejsepas og jagttegn. 
 

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 
 

Prisen i 2023:  Alle priser i USD: 
Moose 10 dages jagt/campdage inkl. trofæafgift  
og 5% Gst .................................................... $ 26.250,- 
Grizzly 10 dages jagt/campdage inkl. trofæafgift  

og 5% Gst .................................................... $ 26.250,- 
Stone sheep 10 dage inkl. trofæafgift  
og 5% Gst .................................................... $ 57.750,- 
Mt. Caribou 10 dage inkl. trofæafgift  
og 5% Gst .................................................... $ 21.000,- 
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Ved køb af en pakke kan der nedlægges andre vildtarter 
til nedenstående priser ekskl. licens. 

Grizzly inkl. 5% Gst Ved alle pakker ................. $ 10.500,- 
Moose inkl. 5%Gst Kun ved Caribou & Grizzly ... $ 15.750,- 
Mt. Caribou inkl. 5%Gst Kun Sheep & moose .... $ 10.500,- 
Wolverine inkl. 5% GST .................................. $     100,- 

Sort Bjørn inkl. 5% Gst .................................. $     100,- 
Ulv inkl. 5% Gst ............................................ $     100,- 
 

Overslag på turen:  
 

1 stk. Moose arrangement 1:1 iflg. tilbud  
inkl. 5% Gst .................................................. $ 26.250,- 
1 jagt licens .................................................. $      200,- 

1 Moose licens inkl. 5% Gst ............................ $      278,- 
Royalty inkl. 5% Gst ...................................... $      158,- 
NRHPF gebyr ................................................. $      250,- 
Import af våben ............................................ $        25,- 
Bush fly fra Whitehorse/campen inkl. Gst ......... $   2.000,-  
1 flybillet til Whitehorse DKK 9.180 .................. $   1.350,- 

2 x hotel før/efter jagten ................................ $     200,- 

I alt ............................................................. $ 30.711,- 
 

Hertil kommer der drikkepenge Ca. USD 2.000,- 
Prisen ved kurs USD (7,5) ca. DKK 230.330,- efter 2023 

prislisten. 
  

Datoer for jagterne på hest i 2023:  

(H1-30.juli til 11.aug) (H2-11. til 22.aug)  
(H3-22.aug til 03.sep) (H4-03.sep. til 15 sep.) 
(H5-15. til 26.sep.) (H6-26.sep. til 07 okt.) 
 

Datoer for jagterne fra Båd & Argo i 2023:  
Moose (B1-12. til 23. Sep.) & (B2-23.Sep. til 04.Okt.)   
Grizzly Forår: Efter aftale mellem 10.maj og 10. juni. 
Grizzly Efterår: Efter aftale mellem 10. og 20. oktober. 
 

Stone Sheep: udsolgt 2023 - H1, H2 & H3 

 

Moose: H4-H5-H6-B1 & B2  
 

Mt. Caribou: H3-H4-H5 & H6 
 

Grøn er ledig 2023 
Blå ledig 2024 
 

Scott kører sine egne camps og har ledigt for 1 Moose jæger 
fra 08. til 18 sep. i 2023 & 24 det bliver en Argo & pürch jagt, 
hvor campen ligger lige midt i reviret, så i er på jagt når i træder 
ud af døren. 
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Tidspunkt:  
 

 
Sted:  

 

Fulde navn: 

 
     

Adresse: 

Postnr./By:  
 

Har du rejst med 
Gamekeeper & Buhls 
Jagtrejser tidligere ? 

 E-mail: 

Tlf. 
 

Privat: 
 

Arbejde: 
 

Mobiltlf: 
 

Pas nr.: 

Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Følgende riffel  
medbringes: 

 

Fabrikat: Våbennr. 

 
 

Kaliber: Antal ammunition:  (Max. 60 
stk.) 

Fly/udlejningsbil: 
 

Ordner selv: 
 

Buhls Jagtrejser 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 våbentilladelse: Original 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:         

Giro:                    Kontant: 
Check:                 Dankort: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 

bemærkninger: 

 

 

Email: 
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