ENJOY HUNTING AS
JAKT I NAMIBIA
Enjoy Hunting AS tilbyr topp jaktopplevelser i Namibia.

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

2020

ENJOY HUNTING AS

2020

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 Namibia

Namibia er også landet hvor tiden har stått
stille.
Her finner du et land som du vil bli totalt
forelsket i – enten det er ørken, savanner,
bushmannland eller jungelen i Caprivi.
I Namibia er det tre jaktområde vi primært
reiser til. De er alle sammen veldig ulike.
Namibia er et rolig og ryddig politisk land, og
det er lett og enkelt å komme seg fra A til Å.
Selv om det er lange strekninger, er grusveiene
i god stand. Du bør sette av flere dager enn du
først planlegger, hvis ikke går du glipp av utrolig
mye.
De tre jaktområdene vi benytter er følgende:
Bushland: Nyea – Nyea. Fjellområdene: Vest
og inn i den Namibisk ørken.
Ørken: semi-ørken på grensen til Botswana.

Stephan Jacobs som er vår mann i Namibia, er
en av Namibias Big Five guider og den Outfitter
som tar imot flest jegere fra Norge hvert år
ifølge Napha sin oversikt. I tillegg til disse tre
jaktcamper som er beskrevet over har han også
et 8 millioner mål stort område oppe i
Bushmannland ( Nyea - Nyea ) hvor Elefant,
Leopard, Hyena, Bøffel,,Eland, Kudu, Roan
antilope jaktes (se egen brosjyre for Nyae
Nyae)
Her kan vi i tillegg til jakt tilby dagsbesøk i
Bushmannland, besøk i Etosha (Namibias
største Viltreservat) fiske etter tigerfisk oppe i
Okavango Delta eller fiske hai ute ved kysten.
Det kan også legges opp til sightseeing før/etter
jakta med eller uten guide.
Etter at Namibia ble frigjort i 1990 har landet
stabilisert seg, og turismen er økende. Landet
er 3 ganger Norges størrelse.
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Når det kommer til det punktet at skudd skal
avfyres mot et dyr i Afrika, så ikke stress – ta
det med ro.
Din PH vil fortelle deg avstand, hva slags dyr
du skal velge og omtrent hvor stort dyret er i
forhold til SCI normer. Skudd plasseringen er i
99% av tilfellene alltid rettet mot skulderen.
Så få målet raskt i sikte, benytt f. eks en
skytestokk som gjør skuddet mer stabilt.
Press av forsiktig og hold øyene på dyret hele
tiden slik at du kan se reaksjonen (anslaget) på
dyret. Vent ikke med ta nytt lade grep, og om
mulig sett et skudd til i dyret.
Din PH vil følge dyret og gi deg beskjed om
videre oppfølging av flere skudd osv. Skulle
dyret løpe ut, gi det god tid og følge på etter en
stund. Bruk tid til første skuddet, sørg for at det
sitter – ikke tenk på kjøtt o.l., det viktigste er å
få dyret så fort som mulig ned. Ett ettersøk i tett
bush er slitsomt, og kan være meget vanskelig
av og til – avhengig av hva slags vilt dette er.
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Om man skulle være uheldig og ikke få et godt
skudd, så bruker man noen av de beste
sporfinnere i verden, Bushmenn
De finner dyrene i over 95% av tilfellene!
Jaktsesongen er fra 1 februar til 30 november.
Temperaturen i vintermånedene (mai til august)
varierer fra pluss 5 om morgenen til 25 grader
midt på dagen.
Høst (februar til april) og vår (september til
november) er fra pluss 15 om morgenen til 40
grader midt på dagen.
Valuta:
Namibisk dollar (NAD)
Størresle i areal:
825 418 km²
Offesielt språk:
Engelsk
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Om Jakten

I Namibia er det mye forskjellig vilt og velge imellom, her kan man jakte Big 5
og det meste innen plains game.
Trofeliste. - Dette er priser per dyr i euro (€).

Prisliste for Namibia 2020:
(alle priser er i Euro).
Daglig rate for Northern Concession Aandster.
Basis: 1:1 € 280
Basis: 2:1 € 230
Observer: € 110
Daglig rate for Kalahari Concession.
Basis: 1:1 € 290
Basis: 2:1 € 260
Observer: € 150
Daglig rate for Mountain Concession.
Basis: 1:1 € 290
Basis: 2:1 € 260
Observer: € 150
Alle kattedyr må bookes for minimum 14
dagers safari da spesielle lisenser for dette er
påkrevd (cites). Fuglejakt er tilgjengelig etter
årstidene.
Transport til og fra Windhoek flyplass til
jaktcamp er € 100. pr person,. Merk deg også
at du ikke betaler for første og siste dag
(ankomst og avreisedag).

Blesbukk
Sjakal
Duiker
Eland
Oryx
Giraffe
Red Hartebeest
Impala
Kudu
Klipspringer
Damara dik-dik
Springbukk
Stenbukk
Warthog
Waterbuck
Black wildebeest
Blue wildebeest
Sebra Burchell
Sebra Hartmann
Cheetah
Leopard

€ 500
€ 30
€ 350
€1300
€ 650
€ 1700
€ 650
€ 400
€ 1200
€ 800
€ 1300
€ 400
€ 350
€ 350
€ 1500
€ 900
€ 750
€ 950
€ 950
€ 2000
€ 4500
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I tillegg kan vi oppe i Nord tilby
avskytningsjakt på noen arter etter
tilgjengelighet
Dette er priser i euro (€):
Springbok € 65
Blue wildebeest
€ 150
Black wildebeest € 200
Red Hartebeest
€ 150
Eland € 200
Oryx € 150
I den daglige raten er følgende inkludert:
• Profesjonell Guide, jaktcamp personell,
flåere mm.
• Mat & drikke.
• Felt behandling av trofeer, og levering til
utstopper
• Vask av klær hver dag.
• All transport under safarien/jakten.
Hva som ikke er inkludert i den daglige
raten:
• Leie av våpen, ammunisjon og hagler.
• Reise til Namibia, og transport til jaktcamp.
• Hotell overnatting før eller etter jakten.
•Trofépriser (kun inkludert i pakkeløsninger)
• Utgifter vedrørende utstopping, frakt osv.
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Merk deg at vi selvsagt sender deg mer
utfyllende informasjon om Namibia – og vi
ordner med alt fra vaksinasjoner til nødvendige
våpendokumenter som du trenger for å ta med
eget våpen til Namibia.
Vi hjelper til med flybilletter dersom dette er
ønskelig og finner de beste priser i samarbeide
med dere, det har aldri før vært rimeligere med
fly til Namibia enn det er i dag med noen
selskaper
Fjellområde:
Bestanden av fjell sebra er veldig bra i de
områdene vi jakter.
Største parten av området er fjell med noen
høysletter innimellom og mot syd strekker
jaktområdet seg inn i Namib ørkenen (som er
verdens eldste ørken). Området ligger snaue 2
timer fra Windhoek i sørvestlig retning.
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Jaktpakker

Vi har valgt å lage jaktpakker etter ønske fra
den enkelte jeger og gir et tilbud på dette når vi
har blitt enige om hva den enkelte ønsker.
Det er fult mulig å endre dette under jakten og
en betaler kun for de dyrene som felles og
betaling gjøres etter at jakten er over.
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Arne Venemyr- Kudu
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Noen referanser i Namibia:

Are Venemyr, tlf. 90584868
mail: Are@jaktogfriluft.no
Ole Løyte, tlf. 90781271
mail: ole.loite@agderlink.no
Leif Håkonsen, tlf. 90580712
mail: leif@ntg.as
Be gjerne om flere referanser!
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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.
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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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