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JAKT I BRITISH COLUMBIA, CANADA
Enjoy Hunting AS tilbyr jakt og opplevelser i BC, CANADA. Moose, Bjørn, Elk, Grizly og Ulv
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STORFLOTT NATUR

HØY VILTTETTHET

JAKTKULTUR

NYE VENNSKAP

I det store utland finns
mange varierte
jaktformer i ulike
terreng.

I de fleste land det
arrangeres jaktreiser til
er det vanligvis en helt
annen vilttetthet en her
i Norge.

Reiser man på kjente
utprøvde
destinasjoner, er
naturen og landet en
opplevelse i seg selv.

Som regel får man det
man jakter etter, og
kanskje litt til!

Ofte byr en jakttur på
nye land, verdensdeler
og flere nye kulturer og
opplevelser som er
annerledes enn her i
Norge. Nye jaktkulturer
er noe som mange
gjerne ønsker å
oppleve og ta del av.

En jaktreise skal
være sosialt,
enten man
reiser alene eller
på en gruppetur
med stort følge.

Man kan oppleve alt fra
ørken og store åpne
sletter i Afrika, store
mektige fjell med Ibex i
Asia, eller store dype
skoger og høye fjell i
Canada og Europa
Valgene er mange og
opplevelsen stor.

Når man reiser til en
kjent jaktdestinasjon
kan man være rimelig
sikker på suksess!
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Etter en lang dag
på jakt, er det
flott å sette seg
rundt bålet og
snakke om
dagens
opplevelser, eldre
historier eller
planlegge neste
dag /tur
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Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si
at vi har reist, jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har
håndplukket våre samarbeidspartnere. Vi har tilsammen over 40 års erfaring innen jaktreiser, noe
som kanskje er bransjens lengste her til lands?
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med mange outfittere i Europa, Nord-Amerika, Afrika og
Asia.
Ingenting er opp til tilfeldighetene, våre jaktdestinasjoner er steder hvor vi selv har jaktet og som
har gode referansen.
Det jobbes kontinuerlig med eksisterende outfittere samtidig som vi arbeider med muligheter for
flere jaktdestinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere våre kunder en komplett jakt med høy
kvalitet.
Kunders erfaringer, tilbakemeldinger, ideer, tips og ønsker fra dere jegere settes stor pris på hos
oss.

Dag Kristiansen

Aslak Askland

Bosatt på Eydehavn – Arendal
Fikk virkelig smaken på jaktreiser for ca 30 år
siden og har drevet med jaktreiser siden 1996.
Har også hjortejakt og salg av slakteutstyr mm
som medeier i KBK Jakt og Fritid AS.
Har jaktet og reist til utallige land i verden men
klar favoritt er Namibia.
Tlf.: +47 930 33 869
E‐post: dekrist@online.no

Bosatt på Sørlandet
Jobber som daglig leder for et entrepenørfirma
ved siden av gårdsdrift.
Har jaktet siden han kunne gå.
Allsidig jeger i Norge og over store deler av
verden fra 1998 Aktiv innen jaktskyting og har
flere NM titler.
Stor lidenskap for bukkejakt og storviltjakt på
det Afrikanske kontinentet.
Tlf.: +47 917 17 157
E‐post: aslakaskland@gmail.com
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Kort generell informasjon om Canada

Canada er verdens nest største land.
Kombinasjonen mellom allsidig geografi og rik
kultur, gjør Canada til en utømmelig kilde av
vakre naturopplevelser og fascinerende møter
med den varierte befolkningen. Fra isbreer til
varme kilder, fra mektige fjell til flatt
prærielandskap, fra bar- og løvskog til
regnskog. Canada har alt i store mengder.
British Columbia, provins i det vestlige
Canada, ved Stillehavet, 944 735 km2, ca. 4,2
mill. innb. (derav ca. 60 000 indianere).
Hovedstad Victoria, største by Vancouver.
Området er et fjell land med mange fjorder og
til dels fruktbare daler. Fuktig kystklima, et
perfekt sted for jakt og fiskeopplevelser.
Jakten i British Columbia er fordelt på vår høst
og vinterjakt.

Vi har flere jaktområder i British Columbia, og
de er geografisk plassert i den østre og
nordlige delen av provinsen. Du blir hentet i
Fort St. John, og reiser videre med bil/båt.
Normalt tar flyturen fra Europa ca 16 timer
totalt ink. mellomlandinger.
Jaktformen i Canada varierer fra lokkejakt til
“walk & stalk” og til posteringsjakt,
Det krever mer kondisjon i British Columbia
enn på Newfoundland under høstjakta.
Overnatting i jaktleir, teltleir og “spike” camp.
Bruk av hest, bil, ATV og båt er normalt for å
komme inn i områdene. Så videre til fots og
gode sko er et “must”.
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For vår samarbeidspartner i BC (Marianne) har
jakt vært en livslang lidenskap hele livet.
Så å drive Williston Lake Outfitter er en drøm
som går i oppfyllelse for Marianne som er
dansk eier og driver.
Vårt jaktområde ligger på bredden av Williston
Lake i den nordlige delen av de vakre fjellene.
Jaktområde strekker seg over ca 4.000 km2,
hvor du finner den sanne kanadiske villmarken
med bratte fjell, åser, daler, elver og innsjøer.
Med komfortable jakthytter og teltleirer kan vi
tilpasse jakten etter ditt ønske slik at du får den
jakten du drømmer om.
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Jaktpakker
SVARTBJØRNJAKT
T

Svart bjørn:
Mai ,Juni, September
Vi jakter på svart bjørn på “spot & stalk”, dvs.
Vi undersøker områdene med ATV og kikkert.
Når en skytebar bjørn er funnet fortsetter jakten
til fots. Vi jakter hovedsakelig svartbjørn fra vår
hovedleir, men hvis du vil ha mer opplevelse,
kan vi også jakte på de mange jakthyttene og
teltleirene i området.
Jakt på Sortbjørn USD 5.000
•
6 Jaktdager
•
1 Svart Bjørn, Tag og Trofe inkludert
•
Trofé avgift USD 1.600 bjørn nr. 2 + tag
•
1 Ulv inkludert

ELKJAKT BRUNST

Elkjakt:
Beste tid er September
Brunst & Elk september, Moose brunst oktober
Varierer ut fra temperaturer.
ELK jakt i brunsten! Walk & Stalk og lokking
Høstjakt etter Elk er en av de meste spennende
jaktene Williston Lake tilbyr. Jakten på denne
majestetiske hjorten som starter i september der
brunst er på sitt høydepunkt. Ekkoet i fjellene i
den brølende Elk, forårsaker at pulsene stiger til
og med den mest hardkokte jegeren ...
Høst Brunst jakt USD 15. 000
•
12 jakt dager
•
Troféavgift ved ekstra Moose USD 3500
•
Trofeavgift ved felling svartbjørn USD 1600
•
Inkl. 1 ulv
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Jaktpakker
STONE SHEEP

MOOSE

Stone Sheep:
August -September

HØSTJAKT

HØST JAKT. MOOSE
September, Oktober
Brunst & Elk september, Moose brunst oktober
Stone Sheep finnes bare i den nordlige delen av Varierer ut fra temperaturer.
British Columbia og i sørlige Yukon. Dette
kombinert med den utfordrende jaktformen gjør Williston Lake Outfitters leverer spennende
dette troféet ettertraktet over hele verden.
høstjakt på kanadisk elg i svært varierte områder.
Stone Sheep finner vi høyt på de sparsomme
Den kanadiske elgen finnes i de nedre
fjellene, og de er derfor veldig utfordrende. Vær våtmarkene i dalene og høyere opp i terrenget.
forberedt på at det kan bli lange hold. Vi jakter
Når vi jakter på elg, kommer vi til området enten
Stone Sheep med hester som det primære
med ATV eller på hesteryggen. Vi bor i hovedleir
transportmiddelet.
eller i jakthytter og teltleirer i området, avhengig
Jakt på Stone Sheep
USD 34.000
av hvor det er observert den største elgen.
Moose
USD 15.000
•
14 jakt dager
•
12 jakt dager
•
1 Stone Sheep
•
Trofé avgift dyr 2. ELK USD 3500
•
1 Ulv Tag og Trofe inkludert
•
Svart bjørn dyr 2 USD 1600
•
Inkl. 1 ulv
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Jaktpakker

MOUNTAIN GOAT
August - September

Moose og Elk
September - Oktober

Denne jakten er veldig spesiell og noe av det tøffeste
vi kan tilby.
Williston Lake Outfitters har en veldig god bestand av
denne arten og har du denne på din ønskeliste, vil vi
med glede hjelpe deg og få oppleve denne
fantastiske opplevelsen.
Hestene vil bringe deg opp så høyt som mulig helt til
tre grensen hvor det er satt opp en base camp.
Deretter vil resten av turen gå til fots.
Vi finner en god utkikk post, og bruker timesvis med
kikkert for å se etter den rette Billy.
Det er mulig vi bestemmer oss om å reise opp til en
spike camp noen få dager, alt ut i fra hvor vi har
observert Billy.
Vi anbefaler å være i god fysisk form og godt
forberedt på en ekte villmarks tur.
I tillegg til din profesjonelle guid vil du ha med en
hjelper.
Du vil oppleve den mest spektakulære natur utsikten
og omgivelser Rocky Mountains kan tilby. Så ikke
glem kamera. Du kan kombinere din jakt på
Mounting Goat med Elk, Moose og Black Bear.

Det kan på Moose og Elk jaktene kombineres
med å legge til flere dyr mot en trofe avgift når
dyret er felt på USD 3500 for dyr nr.2 eller
svartbjørn for USD 1600 når denne er skutt.
Det må kjøpes lisenser på alle dyr det ønskes
å jakte på.

Jaktpakker, alle priser i USD
Man kan også skyte flere dyr i tillegg til
pakkene. Ta kontakt med oss! Ingen pakker
inneholder flybillett.

Enjoy Hunting as, Tlf. +47 930 33 869 / +47 917 17 157
E‐post: dekrist@online.no / aslakaskland@gmail.com
www.enjoyhunting.no

ENJOY HUNTING AS

2020

INFO OM JAKTPAKKENE
Ovennevnte priser inkluderer:
Henting og levering i Fort St. John.
Bo og helpensjon fra ankomst til avgang i
hovedleiren.
Personlig veiledning (1: 1) og all transport
under jakten.
Trofébehandling i leiren og forberedelse av
trofeer til konservator / forsendelse.
Levering av trofeer til konservator eller
fraktagent i Fort St. John.
Alle lisenser og troféavgifter til staten
Bidrag til HPF, Hunters Preservation Fund
(USD 200)
Om ønskelig på høstjakten er det mulig å
ankomme en dag eller 2 før jaktstart uten
ekstra kostnad.

Tilleggspriser ekstra dyr
Lisens for flere dyr må forhåndsbestilles
Tag / lisens / trofé avgift
Black Bear USD 190 / USD 1.600
Mountain Caribou USD 240 / USD 3.700
Mule Deer USD 130 / USD 3.700
Moose USD 260 / USD 3.700
Mountain Geit USD 370 / USD 3.700
Whitetail USD 130 / USD 3.500
Game Bird USD 55 / USD 0
Stone Sheep USD 600
Reisefølge USD 250 / dag / camp
Leie av rifle USD 160 / jakt må
forhåndsbestilles
Ekstra jaktdag USD 750 / dag må
forhåndsbestilles
Transport til / fra Fort St. John før avtalt tid CAD
400 /tur
1 Ulv er fri for alle jakter.
Alle priser er basert på 1: 1 jakt
2: 1 jakt: Rabatt USD 125 pr. dag / jeger
All jakt anses å være fullført når dyrene er felt

Ovennevnte priser inkluderer ikke:
Konservator- og fraktkostnader.
Fly til Fort St. John
Hotellutgifter i fort St. John i forbindelse med
ankomst og avgang
GST 5% PST 8% av overnatting på
hovedleiren (USD 10, - per natt)
I Canada er det normalt å gi tips til de ansatte
for god service

Enjoy Hunting as, Tlf. +47 930 33 869 / +47 917 17 157
E‐post: dekrist@online.no / aslakaskland@gmail.com
www.enjoyhunting.no

ENJOY HUNTING AS

2020

Ett paradis for jakt, fiske og friluftsintereserte.

Med beliggenhet ved Williston Lake med Rocky Maontains som nærmeste nabo har du det
beste av det beste rett utenfor hyttedøra.
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Betalingsbetingelser:
• 40% depositum betales for
betaling 60 dager etter bestilling.
• 60% på vårjakt skal betales før
1. mars det året jakten gjøres.
• 60% av høstjaktet skal betales før
1. juni det året jakten gjøres.

2020

• Hvis forhåndsbetalte dyr ikke felles,
vil troféavgiften bli refundert ved
bankoverføring.
• Alle troféavgifter som ikke er forhåndsbetalt,
må betales Kontant før avreise fra hovedleiren.
Kanselering kun skriftlig minimum 60 dager før
jakten.
• Sårede dyr anses å være felt, uansett om de
er funnet, og troféavgiften er betalt.

• Innskudd kan ikke refunderes,
men kan overføres til en annen jeger eller en
annen dato / år.
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Jaktcamp

Hytte

Hovedcamp

Hovedcamp

Hytte

I BC er det en meget flotte camper. Her er det både hytter og telt remote camps.
Alle teltene har møbler og vedfyring.
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Enjoy Hunting er medlem av
Reisegarantifondet, Safari Club Inter- national,
Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger Forbund
samt flere andre jakt og reise relaterte
organisasjoner.
Alle jegere bør spesifisere de arter som er det
primære for jakten, slik at jakten på det
spesielle dyret/dyrene bedre kan legges til rette.

2020

Når det kommer til bestilling, forespørsmål osv,
så skal det ikke være noen overraskelser.
Du vil få en nøyaktig oversikt over hva det
koster - fra A til Å. Alt som er inkludert og hva
som ikke er inkludert i din reise vil bli informert enten det er per tlf, email eller skriftlig.

Kontakt oss:
Dag Kristiansen: +47 930 33 869 E-post: dekrist@online.no
Aslak Askland: +47 917 17 157 E-post: aslakaskland@gmail.com

Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet
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