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Revirbeskrivelser: 

Vi kan tilbyde topkvalitet fuglejagt i Sydafrika på de 

bedste jagtområder i Free State. Phillip råder over 3 

farme i henholdsvis Kroonstad, Welkom & Bloemfontain 

og med mindre man øsker et specielt område pga. 

indkvarteringen, så bestemmer han sig umiddelbart, 

inden man kommer, alt efter hvor fugle trækket er 

bedst.  

Her jages i solsikkemarkerne i perioden april – maj - 

juni, hvor der findes enorme koncentrationer af duer. 

Resultatet af en almindelig god dags jagt er, at hver 

jæger får mulighed for at afgive omkring 400 til 600 

skud. Vi kan også tilbyde jagt på perlehøns og 

frankoliner i samme periode.  

Kroonstad er 215 km fra Johannesburg, Welkom 285 

km fra Johannesburg og/eller ved Bloemfontein 425 km 

fra Johannesburg.  
 

Jagtdistriktet udvælges af den professionelle hunter, 

idet kundens ønsker omkring arrangementstype, 

vildtarter m.v. sammenholdes med lokale forhold på de 

forskellige farme, der størrelsesmæssigt varierer fra ca. 

4.000 - 8.000 ha.  
 

Jagten foregår i solsikkemarker, hvor der trækker 

tusindvis af duer. Højsæsonen for duejagten er fra 

midten af marts og frem til midten af juni. Det er derfor 

afgørende at jagten finder sted i denne periode, hvor 

der er solsikker, som er modne og mulighederne for de 

bedste resultater er optimale. Duejagten kan i perioden 

1. maj til 31. august kombineres med jagt på ænder, 

gæs og frankoliner mod betaling af et mindre tillæg pr. 

dag. Almindelig gode resultater for grupper på 6-8 

jægere på en 4 dages jagt ligger erfaringsmæssigt på 

5.000 – 10.000 fugle, - iblandt endnu flere.  
 

Indkvartering:  

Indkvarteringerne finder sted i nybygget eller ny 

renoveret lodger i god kvalitet, alle som er beliggende  i 

udkanten af byen tæt ved jagtområderne. Der er 3 til 8 

dobbeltværelser og alle er selvfølgelig med bad og 

toilet.     
 

Transport:  

Afhentning og transport tilbage til lufthavn i 

Johannesborg vil blive arrangeret af vores 

samarbejdspartner. Al transport i forbindelse med  

jagten er inkluderet i arrangementet.  
 

Sydafrika  
Revirer i Free State  

Fuglejagt 

 
 

Welkom 4 værelser, twinbed og bad 

Kroonstad 8 værelser, twinbed og bad 
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Tidspunkt:  

Jagten kan finde sted efter nærmere aftale fra d. 14 

februar, men normalt fra midten af marts og frem til 

midten af juni, hvor det er højsæson for fuglejagten. 

Sæsonnen for jagt med riflen er fra midt januar til start 

december.  
 

Prisberegning pr. jæger:  

Pris i alt pr. jæger v/ min 2 jægere ....... DKK  9.995,- 

3 dages fuglejagt med fri afskydning af duer 

4 dages ophold med helpension i dobbeltværelse, 

drikkevarer inklusiv øl og vin i moderate mængder,  

professionelle jagtguider, jagtlicens, al transport under 

jagten, samt daglig vaskeservice. 
 

Eventuelle tillæg: 

Transport fra og til lufthavnen i Johannesburg  

1 bil (maks. 3 jægere i bilen)  .............. DKK  2.250,- 

Enkelt værelse pr. nat  ........................ DKK  250,-  

Ekstra due jagt dag  ........................... DKK  2.500,- 

1 dags trofæjagt 2:1  .......................... DKK  2.500,- 

Turistdag uden kørsel* ........................ DKK  1.275,-  

Flyrejse fra DK til Johannesburg ca.  ..... DKK  5.500,-  

VIP våbenpapir i lufthavn pr. mand  ...... DKK  950,-  

Våben på fly pr. vej ca.€75,-  ............... DKK  565,-  
 

*= der betales R5,- pr. km under turistturen ca. 450km 

på en dag = DKK 950,- som i deler. 
 

Haglgevær ammunition pris pr. kasse kal. 12-28gr 7ér 

med 250 stk.  p.t. ca. R2250 = cirka DKK 3,80 pr. stk.  

Drikkepenge ca. €30,- pr. dag pr. mand. 

Alkoholiske drikke udover øl og vin, eventuelle 

hotelophold før og efter jagten, samt drikkepenge. 

Trofæafgifter for nedlagte trofæer efter trofæprislisten 
 

Tillæg pr. dag hvis man ønsker at ændre eller 

kombinere en duedag med ande, gåse, guineafowl & 

frankolinjagt, inkl. hunde og drivere:   

Kun muligt i maj til ultimo august ......... DKK  600,- 

Leje af haglgevær el. riffel pr. dag  ....... DKK  600,- 
 

Prisberegning pr. ikke jagende ledsager: 

4 dages ophold med helpension. 

Pris i alt pr. ledsager ........................... DKK  5.000,-  

Pris i alt pr. ledsager (børn under 12 år) ..... DKK  3.500,-  
 

Alle priser er baseret på kursen 0,42 kr. pr. Rand 
 

Pga. verdens situationen tager vi forbehold for pris 

stigninger, specielt ophold, brændstof og 

ammunitation, men I er selvfølgelig ved booking 

dækket under pakkerejselovens regler . 
 

Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have din 

interesse, og beder dig venligst give besked snarest 

muligt. 

 

Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Søren Sørensen  

e-mail: soeren@buhlsjagtrejser.dk 

tlf.: direkte +45 2122 7570 

Bloemfontein 4 værelser,twinbed og bad 
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                                    TROFÆ PRISER 
 

 

 

 

 

Jagten foregår hovedsageligt på Rock Pigeon og red-Eyed & Cape Turtle som er de største. 

 
Rock Pigeon 240gr    Red-Eyed Dove 180gr    Cape Turtle Dove 140gr     Laughing Dove 82gr 

 

 

 

Springbuck DKK  1.250,- Blesbuck DKK  1.750,- 

Springbuck Black DKK  3.600,- Blesbuck White DKK  2.795,- 

Springbuck White DKK  4.200,- Duiker (Common) DKK  1.400,- 

Gemsbuck (Oryx) DKK  4.900,- Zebra (Hartmann) DKK  8.000,- 

Steenbook DKK  1.950,- Harte Beest Red DKK  4.500,- 

Kudu DKK  9.995,- Harte Beest Red Female DKK  3.600,- 

Wildebeest - Black DKK  4.995,- Warthog (Vortesvin) DKK  1.250,- 

Wildebeest – Black Female DKK  3.100,- Reedbuck (Mountain) DKK  4.750,- 

Wildebeest Blue DKK  4.995,- Waterbuck DKK  8.900,- 

Wildebeest – Blue Female DKK  3.100,- Eland DKK  9.275,- 
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