DRIVJAKT POLEN NOVEMBER 2022
Tre dager drivjakt ( 4 Overnattinger )område Niemcza 2. weekend i november
2022 ( ankomst 24, jakt: 25-26, 27, hjem 28 )
Vi tilbyr en 3 dagers drivjakt ( 4. overnattinger ) inkludert fri avskytning av
villsvin, ( ingen restriksjoner ) hunndyr og kalver av hjort og rådyr.
DET ER I DETTE TILBUDET 2 HJORTEBUKKER FOR HVER JAKTDAG, DET
AVGJØRES AV LAGET OM DET SKAL VÆRE 2 HVER DAG ELLER OM DERSOM
MULIGHETEN BYR SEG SKYTE FLERE DE 2 FØRSTE DAGENE.

Det kan også skytes rev og alt av andre rovdyr, men ikke ulv og gaupe
4-6 drev pr. dag
Forventet bra avskytning av hjort, rådyr og villsvin, det har ikke vært
arrangert noen drivjakt siden vi var her i fjor, planlagt jakt i januar i år ble
kansellert.
De har god bestand av villsvin og hjort som de fleste av dere vet fra i fjor.
Vi legger jakta til november for da er kvotene fylle så alt ligger meget godt til
rette.

Bildene nederst er fra jakta i fjor og vi endte opp med 107 dyr totalt.
Prisen er heldigvis ikke steget mye og vi ligger fortsatt godt under andre
tilbydere.

Pris pr jeger EURO 1990 med 1dyr / pr jeger eller 3. skudd pr.dag
1790 Eu
1650 Eu
1350 Eu

Minst 0.7 – 0,9 dyr eller 2 – 2,9 skudd pr dag pr jeger.
Minst 0,4 – 0,69 dyr eller 1 – 1.9 skudd pr jeger pr dag
Mindre enn 0,39 dyr og mindre enn 0,9 skudd pr jeger pr dag

Felte dyr og skudd telles ut fra gjennomsnittet pr jaktdag.
Prisen er inkludert:
Klargjøring av jaktområdet, jaktlaget stiller med nødvendig antall drivere og
jakthunder, transport under jakta, måltider under jakta, ivareta felt vilt,
kåring av dagens jakt konge med gaver og ivaretar eventuelle trofe.
*3 dager drivjakt
*4 dager helpensjon/ dobbeltrom på hotell / enkelt rom et tillegg på ca. kr.
200 pr.natt.
*6. stk hjortebukker opp til 5.kg hornvekt, fri avskytning av dyr nevnt over
opp til klubbens kvote som er 80 hjort,140 rådyr, 380 villsvin, med jakt i
november er denne kvoten full.
*Trofeforberedelse
*Tolk
*Forsikring og Polsk jaktkort
* Transport under jakten er inkludert.
Ikke innkludert:
•

Reise til / fra Polen

•

Eventuell trofe behandling og shipping av dette.

•

Til og fra flyplassen i Wroclaw Euro 500 for hele gruppen er ikke med i
denne prisen. ( Ca. en time med buss )
Hjortebukker over 5 kg trofe størrelse se prisliste under

•
•

Weight:

Red stag in hunting price:

Additional Red stags:

Up to 5,00 kg

6. pcs free

500 €

5,01 - 6,99 kg

+ € 2,0 per each 0,01 kg
above 5 kg

500 € + 2,0 € per each 0,01 kg
above 5 kg

from 7,00 kg

€ 400 + € 6,0 per each 0,01 kg
above 7 kg

900 € + 6,0 € per each 0,01 kg
above 7 kg

The fee depends on the weight of antlers with the skull (including nasal
bones, occipital and upper jaw) without the lower jaw.

Nærmeste flyplass er Wroclaw som har gode priser fra Oslo. ( Jeg sjekker
opp flybilletter ) Ca. 1 times å kjøre til overnattings hotellet, kommer tilbake
med hotell da dette ikke er bestilt enda jeg holder på å sjekke opp dette.
Flybillett er ikke inkludert i prisen.
500 Euro depositum ved bestilling.
Depositum vil bli tilbakebetalt dersom det skulle bli noen uventede problemer
med Korona eller med svinefeber selv om vi er langt borte fra ASF sonene vet
en jo aldri, men dette er et krav til jaktklubben.
Det samme vil gjelde flybilletter, de blir litt dyrere, men vi kjøper flybilletter
med tilbakebetalings garanti dersom dette er mulig.
Hotell :
Jaktforeningene som vi skal jakte hos disponerer 10000Ha ( 100000mål )
derav 25000mål med skog og har en kvote på 80 Hjort, 140 Rådyr og 380
Villsvin, det vil bli jaktet i forskjellige områder hver dag,
De ønsker 25 - 30 jegere for optimal jaktsuksess. ( flest mulig poster pr. drev
) og dette er også med i avtalen til klubben med 2 hjortebukker opp til 5.kg
hornvekt pr. dag.
Måten vi jaktet på i fjor med lengere drev, mindre kjøring i terrenget ga veldig
bra resultat, alle fikk skutt og gris og ikke minst hjort kom mye roligere til
postene.
Jeg anbefaler og ikke skyte spissbukker, i alle fall ikke første dagen da dette
kan gå på bekostning av et godt trofe.
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