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JAKT I KAZAKHSTAN
En opplevelse helt utenom det vanlige i private jaktområder og i statseide nasjonalparker.
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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 jakt, 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

Bosatt på Sørlandet

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.

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

Har jaktet og reist til utallige land i verden
men klar favoritt er Namibia.

Aktiv innen jaktskyting og har flere NM titler.
Stor lidenskap for bukkejakt og storviltjakt på
det Afrikanske kontinentet.

Tlf.: +47 930 33 869

Tlf.: +47 917 17 157

E‐post: dekrist@online.no

E‐post: aslakaskland@gmail.com
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Kort generell informasjon om Kazakhstan.

Kazakhstan ligger i hjertet av Eurasian kontinentet, mellom Europa og Asia. Kazakhstan er 2 724
900 kvadrat kilometer stort som gjør at landet er det 9 største landet i verden. Men med en befolkning
på under 17 millioner er det lav folketetthet. Kazakhstan grenser til Russland, Kina, Kirgizstan,
Uzbekistan og Turkmenistan.
Det store landet deler seg inn i flere geografiske typer landskap, så her finner man skog og fjell i nord
og semi ørken i sør. Landet har et røft og kaldt klima, og temperaturene er mye det samme som
hjemme, men kaldere om vinteren. Temperaturen i januar er mellom -19 og -40 og på i juli mellom
+20 til +26.
Mange kaller Kazakhstan et museum under åpen himmel, da landet byr på enorme natur opplevelser
som Lake Burabay i Kokshetau regionen, Meadows fjellene i Zaili Alatau og de majestetiske scenene
i Charyn Rivers Canyon.
Almaty, den største og flotteste byen i Kazakhstan ligger på foten av Zaili Altau fjellene. Nur-Sultan
(Tidligere Astana) er hovedstaden og huser den viktigste delen av industrien i landet. Her har de god
infrastruktur og flere flotte arkitekter bygninger.
Folketall: 16 millioner.

Hovedstad: Nur-Sultan (Tidligere Astana)
Enjoy Hunting as, Tlf. +47 930 33 869 / +47 917 17 157
E‐post: dekrist@online.no / aslakaskland@gmail.com
www.enjoyhunting.no

Valuta: Tenge (KZT)
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Kazakhstan er himmelen for jegere,
et stort land, stor variasjon i landskapet
og i klimaet, noe som gjør det spesielt
og interessant. Jakten foregår på
private jaktområdet og i statlig eide
nasjonal-parker.
Outfitteren tilbyr høy service og
tilpasser jakten til hver enkel kunde. De
har eget jaktområdet, jaktguider med
lang erfaring, og gode avtaler med
flinke utstoppere.
De kan også tilby sightseeing og
fisketurer til Ili River.
Jaktsesongen i Kazakhstan starter 1.
august, og varer til 1. januar.
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SIBIRSK IBEX

Jakt etter Sibirsk Ibex i Altyn -Emel, Ile Alatau og
Kolsay Lakes og Sairam Ugam nasjonalparker.
(sistnevnte nat. park har et tillegg på 200 €) Jaktturen er
på 7-9 dager, med 5-7 dager jakt, avhengig av hvilken
nasjonalpark man jakter i. Jaktsesongen for Ibex er fra
15. august og ut oktober.

Dag 1:

Man må være i god fysisk form for å kunne ta seg ut i
fjellene på jakten. Det vil også bli brukt mye hester på
jakten, så det å ha ridd før er en fordel, men ikke et
must! Jakten foregår i høyder mellom 2000-3500 moh.

Jakt etter Ibex.

Temperaturen:
August: +10 - +25, September: +5 - +20 Oktober: -5 - +5
Anbefalte kaliber:
300 WM, 7 Rem mag, 270 WM, 300 Win. mag.

Ibex blir ofte skutt på lange hold, ofte 2-300 meter.
Snitt lengde på trofe: Ibex 110 - 115 CM.
Størrelse på jaktgruppe:
2 til 3 jegere. Maks 4 jegere.

Pickup på Almaty flyplass. Visum og
jaktlisens må hentes før turen går til
jaktkamp for testing av rifle og hvile.
Dag 2-6:

Dag 7:
Transport til flyplass eller hotell.
Overnattingen foregår oftest med noen
netter i base camp som er små hytter med
ok standard, noen netter i telt i fjellene
kan også forekomme alt etter hva en
jakter på. Gode telt, men man må ha med
seg en god sovepose og ligge-underlag.
Mat er inkludert, og det er typiske
europeiske måltider man får servert.
Blir man tidlig ferdig med jakten er det
mulighet til å bruke den tiden man har
tilgengelig til sightseeing i nasjonalparken.
All transport under jakten blir på
firehjulstrekkere, ATV og hester.
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Pris på jaktpakke Sibirsk Ibex:
Opphold og jakt: 3500 Euro.
Trofeavgift IBEX: 1800 Euro.
Ikke inkludert i jaktpakke:
-

Fly til og fra Almaty.

-

Lisens for import og eksport av våpen

-

Visa til Kazakhstan

-

Eventuell helikoptertransport av jegere
til jaktcamp/terreng.

-

Utstopping og Transport av ferdige
trofeer.

I tillegg har man mulighet til å skyte flere Ibex,
eller andre arter:

-

Overnatting på hotell før eller etter
jakten.

Ekstra Ibex (Lisens og trofeavgift): 2500,- Euro.

-

Forsikring under oppholdet i
Kazakhstan.

-

Kulturelle program som sightseeing
osv.

-

Alcohol.

-

Ekstra Ibex 2500 Euro

Komplett pakke inkl. 1 Ibex: 5300,- Euro.
Lisens for våpen import til staten: 365,- Euro

Rådyr (Lisens og trofeavgift): 1200 Euro.
Ulv (Lisens trofeavgift, CITES): 1500 Euro.

Inkludert i pakkeprisen til Euro 3500
-

Jaktlisens og løyver.for 1 Ibex

-

Alle grense løyver / møte på flyplass og
klarering med toll

-

Transport, Tur/Retur Almaty flyplass.

-

All transport under jakten.

Betaling som følger:

-

Jaktguide og tolk, feltbehandling av trofe.

-

30% av opphold og jakt ved bestilling.

-

Overnatting med dusjmuligheter i base
camp.

-

Betaling av restbeløp for jakt og opphold 60
dager før jakten.

-

Tre måltider daglig, Sauna

-

Trofeavgift betales når Ibex er skutt. CASH.

-

Klargjøring av trofeer og levering til
utstopper.

-

Ønsker man å utvide jakten kommer dette på
250 Euro pr. dag.

-

Ledsager kan delta, koster 200 Euro pr. dag.

-

Export dokument for trofeene.

-

Våpen testing.

Rådyr trofe 1200 Euro
Ulv 1500 Euro

Størrelsen på trofeet måles etter det lengste hornet, og
outfit-ter ønsker retten på å bruke bilder som blir tatt
under jakten til markedsføring.

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

MARAL HJORT

Jakt etter Maral hjort i Øst Kazakhstan og vi kan tilby
jakt i områdene ; Tastau, Zhasylkol og Atapkan.
Jaktturen er på 12 dager, med 10 dager jakt, Beste
tiden for Maral hjort er siste halvdel av september i
brunsten.
Man må være i god fysisk form for å kunne ta seg ut i
fjellene på jakten. Det vil også bli brukt mye hester på
jakten, så det å ha ridd før er en fordel, men ikke et
must! Jakten foregår i høyder mellom 2000-3500 moh.
Temperatur: August:+10 - +25, September: +5 - +20
Oktober: -5 -+5
Anbefalte kaliber:
300 WM, 7 Rem mag, 30.06, 8X68, 270WM.
God kikkert og avstandsmåler er godt å ha på denne
jakten! Maral blir ofte skutt på lange hold, ofte 2-300
meter.
Snitt tyngde på trofe inkl. hodeskalle og gevir: 11-13kg.
Størrelse på jaktgruppe: 2 til 3 Jegere
2 til 3 jegere.

Program:
Dag 1:
Pickup på Almaty flyplass. Visum og
jaktlisens må hentes før turen går til
jaktkamp for testing av rifle og hvile.
Dag 2-11:
Jakt etter Maral hjort.
Dag 12:
Transport til flyplass eller hotell.
Overnattingen foregår oftest med
noen netter i base camp som er små
hytter med ok standard, og noen
netter i telt i fjellene. Gode telt, men
man må ha med seg en god
sovepose og ligge-underlag. Mat er
inkludert, og det er typiske europeiske
måltider man får servert.
Blir man tidlig ferdig med jakten er det
mulighet til å bruke den tiden man har
tilgengelig til sightseeing i
nasjonalparken.
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Pris på jaktpakke Maral Hjort:
Opphold og jakt: 6200 Euro.
Trofeavgift Maral: 2700 Euro. Opptil 10Kg

Ikke inkludert i jaktpakke:
- Fly til og fra Almaty
Komplett pakke inkl. 1 hjort: 8900 Euro.

- Lisens for import og eksport av våpen.

I tillegg har man mulighet til å skyte flere andre
arter:

- Visa til Kazakhstan,

- Ibex (Lisens og trofeavgift): 3000 Euro.
- Extra Maral (Lisens og trofeavgift): 4500 Euro.
- Villsvin (Lisens og trofeavgift): 1200 Euro.
- Ulv (Trofe, CITES): 900 Euro.

Inkludert i pakkeprisen til 6200 Euro:
- Alle grense løyver møte på flyplass og klarering
med toll
- Jaktlisens og løyver for en Maral hjort

- Eventuell helikoptertransport av jegere til
jaktcamp/terreng.
- Utstopping og Transport av ferdige
trofeer.
- Overnatting på hotell før eller etter jakten.
- Forsikring under oppholdet i Kazakhstan.
- Kulturelle program som sightseeing osv.
- Alkohol.
Betaling som følger:
- 30% av opphold og jakt ved bestilling.

- Transport, Tur/Retur Almaty flyplass.

- Betaling av restbeløp for jakt og opphold 60 dager
før jakten.

- All transport under jakten.

- Trofeavgift betales når dyret er felt. CASH.

- Jaktguide og tolk.

- Ønsker man å utvide jakten kommer dette på 250
Euro pr. dag.

- Overnatting med dusjmuligheter i base camp.

- Ledsager kan delta, koster 200 Euro pr. dag.

- Tre måltider daglig.
- Klargjøring av trofeer og levering til utstopper.
- Eksport dokument for trofeene.
- Våpen testing.

Størrelsen på trofeet måles etter det lengste
geviret, og outfitter ønsker retten på å bruke
bilder som blir tatt under jakten til
markedsføring.
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SIBIRSK RÅDYR

Jakt etter Sibirsk Rådyr i Kazakhstan.

Program:

Jaktturen er på 8 dager, med 6 dager jakt,
beste jakttid for rådyr er august og
september.

Dag 1:
Pickup på Almaty flyplass. Visum og jaktlisens
må hentes før turen går til jaktkamp for testing av
rifle og hvile.
Dag 2-6:
Jakt etter Ibex.
Dag 7:
Transport til flyplass eller hotell.

Man må være i god fysisk form for å kunne
ta seg ut i fjellene og i skogen under jakten.
Jaktterrenget ligger på 2500 MOH.
Temperaturen:
August: +10 - +25. September: +5 - +20
Oktober: -5 til +5.
Anbefalte kaliber:
270 WM, 7 Rem mag, 243 WM, 308,
6,5X55.
God optikk og avstandsmåler er anbefalt!
Størrelse på jaktgruppe:
3 til 4 jegere.

Overnattingen foregår oftest med noen netter i
base camp som er små koselige hytter med ok
standard, og noen netter i telt i fjellene. Gode
telt, men man må ha med seg en god sovepose
og liggeunderlag. Mat er inkludert, og det er
typiske europeiske måltider man får servert.
Blir man tidlig ferdig med jakten er det mulighet
til å bruke den tiden man har tilgengelig til
sightseeng i nasjonalparken.
All transport under jakten blir på firehjulstrekkere,
ATV og hester.
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Pris på jaktpakke Sibirsk Rådyr:
Opphold og jakt: 1600 Euro.
Trofeavgift Rådyr: 800 Euro.

Ikke innkludert i jaktpakke:
-

Fly til og fra Almaty.

-

Lisens for import og eksport av våpen.

-

Visa til Kazakhstan, og adm. kostnader.
(85 + 450 Euro)

-

Eventuell helikoptertransport av jegere
til jaktcamp/terreng.

-

Utstopping og transport av ferdige
trofeer.

-

Overnatting på hotell før eller etter
jakten.

-

Forsikring under oppholdet i
Kazakhstan.

- Transport, Tur/Retur Almaty flyplass.

-

Kulturelle program som sightseeng osv.

- All transport under jakten.

-

Alkohol holdige drikkevarer.

Komplett pakke inkl. 1 Rådyr: 2400 Euro.
I tillegg har man mulighet til å skyte flere rådyr.
Rådyr (Lisens og trofeavgift): 700 Euro.
Inkludert i pakkeprisen til 2400 Euro:
- Alle grense løyver, møte på flyplass og
klarering med toll
- Jaktlisens og løyver for en Maral hjort

- Jaktguide og tolk.
- Overnatting med dusjmuligheter i base camp.

Betaling som følger:

- Tre måltider daglig.

-

50% av opphold og jakt ved bestilling.

- Klargjøring av trofeer og levering til utstopper.

-

Betaling av restbeløp for jakt og opphold 20
dager før jakten.

-

Trofeavgift betales når dyret er felt. CASH.

-

Ønsker man å utvide jakten kommer dette på
250 Eu pr. dag.

-

Ledsager kan delta, koster 200 Euro pr. dag.

- Eksport dokument for trofeene.
- Våpen testing.

Størrelsen på trofeet måles etter det lengste
hornet, og outfitter ønsker retten på å bruke bilder
som blir tatt under jakten til markedsføring.
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Referanser:
Audun Hansson, tlf: 416 90 716 E‐post: audun@hansson.no
Torstein Gjelsvik, tlf: 419 06 647. E‐post: t.gjelsvik@gmail.com
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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