KRONHJORTEJAGT I UNGARN
Kronhjortejagt i brunsten i Ungarn, er en jagt i særklasse.
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Både reviret med dets store bestand af kronvildt og
guiderne som ledsager vores kunder, er noget helt
specielt.
Her nedlægges hjorte på +13 kg, stort set hvert år.
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KR. 5.900
Jagten

• 6 fulde jagtdage
• 12 pürsch

Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•

6 overnatninger
Helpension
Ungarsk jagttegn
Alle nødvendigepapirer
Hjemtransport af trofæ
Trofæ vurdering i Ungarn

Ikke inkluderet i prisen

• Trofæafgiften som afregnes efter prisliste.
• Kørsel i revir, ca. 20-30 euro pr dag
• Drikkepenge
(der forventes mindst 100 euro pr. hjort)
• Transport til og fra Ungarn
• Evt. transport fra og til lufthavn
• Drikkevarer
• Administrationsgebyrer

,-

Info om reviret!

På dette revir jages der meget selektivt, hvilket vil sige, at
man sagtens kan se mange kronhjorte, som man gerne
ville forsøge at nedlægge.
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Men mener guiden ikke at den er gammel nok, eller
at det er en selektiv afskydning af den ene eller anden
grund, så får man ikke lov til at skyde.
De har lært kunsten at gemme de gode hjorte til det
helt rigtige tidspunkt, hvor den er gammel nok, og med
sikkerhed har videregivet sine gener i de forgangene års
brunst.
Vi havde i 2019 to jægere på reviret for at skyde hjorte.
Den ene jæger ville gerne forsøge sig med en hjort på
max 8 kg. Den anden jæger ville skyde max 10 kg. Begge
have heldet med sig, og skød hver især meget flotte og
imponerende hjorte på 7,98 kg, og 10,2 kg.
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Jagten foregår lige syd for Ballaton-søen, som er et kendt
feriested i Ungarn.
Man kan flyve til Budapest og blive hentet der, eller selv
køre derned hvis man har god tid, (men der er langt).

Trofæpriser
Kronvildt Vægt

Pris pr. stk.

Hjort

op til 1,99 kg

360 €

Hjort

2,00 – 2,99 kg

660 €

Hjort

3,00 – 3,99 kg

970 €

Hjort

4,00 – 4,99 kg

1090 €

Hjort

5,00 kg

1320 €

+ 6 € pr. 10 g over 5 kg

Hjort

6,00 kg

1920 €

+ 7 € p r. 10 g over 6 kg

Hjort

7,00 kg

2620 €

+ 10 € pr. 10 g over 7 kg

Hjort

8,00 kg

3620 €

+ 14,00 € pr. 10 g over 8 kg

Hjort

9,00 kg

5020 €

+ 20 € pr. 10 g over 9 kg

Hjort

10,00 kg

7020 €

+ 32 € pr. 10 g over 10 kg

Hjort

10,50 kg

8620 €

+ 40 € pr. 10 g over 10,50 kg

Hjort

11,00 kg

10620 €

+ 55 € pr. 10 g over 11 kg

Anskydning af hjort koster 50% af den af guiden anslåede vægt.

Hvordan foregår turen?

Når man ankommer til reviret, bliver man indkvarteret i
dobbeltværelser med eget bad.
Standarden er god og værelserne er udstyret med
køleskab og våbenskab.
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Værelserne ligger i jagtforeningens egen jagthytte som
ligger midt i reviret.
I hytten forefindes der også køkken og spisesal, hvor
man får serveret måltiderne.
Fra jagthytten er der ca. 5-10 km. til nærmeste by, hvor
der er supermarked, hvis man har brug for at handle lidt.
Den første dag inden jagten begynder,
mødes man med præsidenten for
jagten og vores agent på stedet,
hvor man gennemgår at alt er
PR.
som det skal være.

JÆGER

KR. 5.900

Her afstemmes det med
præsidenten og guiderne,
hvor stor hjort man maksimalt
ønsker at nedlægge, hvis man får
chancen.

- JÆGEREN I FOKUS

,-

Det er vigtigt at vide, at man ikke kan afvige fra den
maksimale vægt man angiver, når først man er ude på
jagten.
Når man har styr på, hvilken vægt hjorten maksimalt
må have, får man tildelt guiden herudfra, da de selv
melder ind til præsidenten hvilke hjorte de har og hvilken
vægtklasse osv.
Så hvis du går med drømmen om at skyde en kronhjort i
brunst, er her muligheden for at gøre det.
Her er både jagten, reviret, guiderne og ikke mindst
hjortene i særklasse.

Så er der kun tilbage at sige: “knæk og bræk”.

