
HONDJURJAKT IHONDJURJAKT I
CAIRNGORMCAIRNGORM

Fantastiskt höglandsgods beläget i Cairngorm Mountains i vackra mellersta Skottland. Regionen är känt

som en av Skottlands vackraste.

Jakten kan bedrivas av alla Kräver inte god fysisk
kondition

Inkvartering i lodge Pürschjakt Selektions-/hondjursjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Hondjurjakt i CairngormHondjurjakt i Cairngorm

Höjdpunkter

Jakt i fantastiska omgivningar
Fri avskjutning av hindar och kalvar
Inkvartering på bra hotell
Whiskey-destellerier i närheten av inkvarteringen

Överblick

Fantastisk höglandsjakt i Cairngormbergen i vackra
centrala Skottland. Regionen är känd som en av
Skottlands vackraste. Du jagar på olika estates, som
består av typiska högländer med ljung och öppna slätter.

På jaktområden finns en bra bestånd av kronvilt och en
super bra jaktorganisation. Samtidigt jagar du i underbar
natur under hösten och vintern.

Det är fri avskjutning av hindar och kalvar. Förväntad
avskjutning är 1-3 hindar/kalvar per dag och jägare, men
detta kan naturligtvis bero på jägarens fysiska form och
skjutskicklighet.

Jaktsäsong

21. Oktober - 15. Februari

Vi har riktigt bra territorier i detta område och vissa är mer
fysiskt utmanande än andra, men i höglandet bör man
aldrig förvänta sig att somna till resultaten. På områden
finns fina bestånd av kronvilt och här jagar man i en
underbar natur. Jaktorganisationen är mycket professionell
och guiderne mycket kompetenta.

En typisk jaktdag

Jakten börjar med att jägarna träffas med sin erfarna
stalker (jaktguide) på områden - vanligtvis runt kl. 9:00 på
morgonen. Här kommer du att bli ombedd att testa skjut
ditt gevär, så du är säker på att det sätts in korrekt innan
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jakten börjar. Den erfarna stalker guidar jägarna genom hela
jakten och han vet var man hittar kronvilt baserat på vind
och väderförhållanden. Så fort kronviltet er lokaliserat,
kommer stalkeren att utse en hind eller kalv för att skjuta,
varefter den sista pürsch börjar. När en hind eller kalv er
skjutat transporteras det ner med ett lämpligt terrängfordon
eller en av områdens höglandsponnier.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Bed & breakfast eller hotelBed & breakfast eller hotel

I området kan du antingen bo på ett pensionat (B&B) med genuin
skotsk charm eller i en läcker jaktstuga som ligger på den vackra
skotska landsbygden, jaktstugan håller hög standard och det
kommer att finnas en kock som lagar mat och ser till att allt
fungerar. Vill du bo enklare finns det möjlighet att hyra en
jaktstuga där du själv står för matlagningen.

På hotellen i Skottland finns det alltid god traditionell skotsk mat
och en mysig atmosfär, här andas det historia och när man väl
provat det stora skotska frukostbordet blir man inte hungrig igen
förrän på eftermiddagen, den så kallade full skotska frukosten
med äggröra, korv och bacon.

Det finns nästan alltid wifi på hotellen. Gemensamt för alla
boenden är att de ligger så nära jaktområdena.
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PARTNERPARTNER

KingussieKingussie

Vår partner i detta område har stor jakterfarenhet och varit i
branschen i många år. Han förfogar över jakträttigheterna på
många av de bästa skotska godsen som ligger i hjärtat av
höglandet samt en del av höglandsgodsen på västkusten och norr
om Inverness. Vår jaktledare presterar god jakt varje gång i en
unik och fantastisk natur med stora bestånd av kronvilt.

Vanligtvis möter jägarna vår partner vid ankomsten och ger
information och instruktion om de följande dagarnas jakt, jakten är
också anpassad mycket professionellt och våra jägare har alltid
högt jaktresultat i dessa områden. Jaktledaren sörjer för
hemtransport av jägarnas troféer och detta avtalas direkt på
reviret med jaktledaren.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

CairngormCairngorm

Hjortjakten i det skotska höglandet under brunsten i oktober är
svårt att beskriva med ord – det bör upplevas på egen hand. Vi
har många stamkunder som fastnat för denna upplevelse och
återvänder till de välkända områdena gång på gång för att
uppleva den spektakulära jakten en gång till. Det är inte för
mycket sagt att jakten på skotska höglandshjortar är en
omisskännlig europeisk jaktklassiker!

I det här området jagar två jägare tillsammans med en gemensam
stalker – en lokal jaktguide som kan området utan och innan.
Sedan turas man om att skjuta och båda jägarna tar del av den
andres erfarenheter. Som jägare måste du vara medveten om att
jakten inte är troféjakt, som du kan uppleva från t.ex. Östeuropa.
Du deltar helt enkelt i den selektiva avskjutningen i jaktområdet.

Vi har toppen revir i det här området och vissa är mer fysiskt
utmanande än andra, så förvänta dig en jaktupplevelse i fin natur,
skiftande väderlek, skickliga guider och god mat och dryck.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris per jägare (inkl helpension) 21. oktober 2023 - 12. februari 2024 SEK 29.995,00:-

Pris per jägare (inkl. frukost) 21. oktober 2023 - 12. februari 2024 SEK 26.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagars uppehäll på Guesthouse med frukost eller

helpension inkluderat

3 dagars hondjursjakt 1:1

Fri avskjutning av hindar och kalvar (förväntas 1-3 per

jägare per dag)

Alla avgifter och licenser

Flygresa till Edinburgh t/r

Evt. hyrbil

Mat utöver frukost (ved B&B)

Tillägg för enkelrum SEK 640 per dag

Vapenhyra £45,- per dag

Dricks till jaktguider

Skotskt vapentillstånd SEK 1.215,- (eget vapen)

EU-Ansvarsförsäkring SEK 89,- per person 

Rese- och avbeställningsförsäkring

Allt som inte är upptaget under priset inkluderar

Priserna är baserade på GBP-kursen per den 01.02.2023 och vi förbehåller oss för eventuella kursändringar.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 7



Växelkurs

Priset på denna resa är under förhandling, då vi avvaktar och tar hänsyn till kursändringar, och det slutliga priset för resan kommer att
avtalas närmare.
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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