STORA BOCKAR I
KURGAN

Den sibiriska bockejakt är för hardcore bockejägare. Bockarna är enorma och utgör en imponerande trofé.

Ansträngande jakt

Kräver moderat kondition

Inkvartering i stuga

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

Stora bockar i Kurgan
Överblick

Höjdpunkter

Stora bockar – riktigt stora bockar! Sibiriskt rådjur är nära
besläktade med våra rådjur men mycket större både i
kropp som trofé. Det är utom tvivel därför att den
spännande brunstjakten på de stora sibiriska bockarna
starkt intresserar skandinaviska jägare med svaghet för
bockjakt och troféer av råbock. En fullvuxen bock får
vanligtvis en kroppsvikt på mellan 40 – 50 kg och en
genomsnittlig trofé väger mellan 700 – 900 gram. Varje år
blir det dock nedlagt bockar på långt över 1 000 gram- en
fantastiskt vacker trofé

Stora bockar – Riktigt stora bockar!
Genomsnittlig trofé väger 700-900 gram, men
möjligheter för 1 000 – 1 200 gram
Möjligheter att nedlägga mer än en bock
Ställer inte speciella krav på kondition – här kan
alla vara med!

På jakterna finns möjlighet att fälla mer än 1 st. bock, men
då antalet licenser är begränsade är det viktigt att boka det
antalet bockar man önskar nedlägga redan vid
beställningen av resan
Bäst jaktperiod är i brunsten som infaller från slutet av
augusti till mitten av september. Denna jakt ställer inte
speciella krav på jägarens kondition - här kan alla vara
med.
På 5 dagars jakt är det realistiskt att nedlägga 2-3 bockar
och på grund av den selektiva avskjutningspolitiken är det
normalt endast möjligt att nedlägga upp till 3 bockar pr.
jägare. Då det är ett begränsat antal licenser till
avskjutning pr. år är det vid reservation av jakten mycket
viktigt att beställa det önskade antal bockar.
Den bästa jaktperioden är i brunsten som infaller något
senare än för det europeiska råviltet nämligen från slutet
av augusti till mitten av september.
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Vi har följande perioder
1. perioden: 25.08. – 31.08.
2. perioden: 30.08. – 05.09.
3. perioden: 04.09. – 11.09.
Det är förhållandevis enkelt att komma till Kurgan då det är
direkt flyg från Moskva till Tyumen. Från Tyumen är där
ca.3 timmars körning till jaktområdena.

Kort Reseplkan
Dag 1: Avresa Danmark på eftermiddagen och via Moskva
till Tyumen.
Dag 2: Ankomst tidig morgon i Tyumen och transfer till
jaktområdet
Dag 3 – 7: 4½ dagars jakt 1:1
Dag 8: Transfer till Tyumen och flyg retur till Danmark
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UPPEHÄLLE
UPPEHÄLLE

Camp Kurgan
Inkvarteringen kan variera från revir till revir, men generellt är det
ganska komfortabla stugor byggda av trä, eller lokala jakthus som
ligger på själva jaktområdet. Då och då kan man bo hos
jaktguiden. Man blir normalt inkvarterad i tvåbäddsrum och i
husen finns det också uppehållsrum och badmöjlighet.
Uppehället inkluderar helpension, frukost- lunch- och kvällsmat.
Det är inte tal om en högre kulinarisk skola, men det är god och
närande kost. Normalt bor det maximalt fyra gästande jägare i en
jaktcamp, så om man är flera jägare, kommer man att delas upp.
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PARTNER
PARTNER

Partner i Ryssland
Vår partner i Ryssland är en av de största, mest seriösa och
också äldsta jaktoperatörerna i dette mäktiga land. De kan
erbjuda alla former av jakt på de i landet förekommande jaktbara
viltarterna, från vårjakt på tjäder och orre i Kirov till höstjakt på
den stora Kamchatkaälgen.

Deras jaktläger varierar från mycket komfortabla lodger till
ytterst primitiva tältcamper eller små stugor, allt efter område
och jaktart. Generellt görs det en stor insats för att uppehället
ska bli så behagligt som möjligt.

Firman, som har huvudkontor i Moskva, grundades av
professionellt utbildade viltbiologerr strax efter Murens fall 1989.
Sedan dess har de utvecklat och förädlat en mycket professionell
jaktorganisation.
När man kommer till ankomstflyggplatsen i Ryssland har de en
medarbetare stående klar för att ta emot våra jägare och hjälpa
dem under inreseformaliteter, samt sörja för transfer till
inrikesflyggplatsen eller vidare ut till reviret. På jakterna är det
alltid en engelsktalande tolk på plats i huvudlägret. De har duktiga
tolkar och servicemedarbetare, de har engagerat riktigt bra lokala
jaktguider och har rakt igenom en hög servicenivå. De sköter
naturligtvis också allt pappersarbete i samband med jakten,
såsom jaktlicenser, ryska vapentillstånd, veterinär- och CITES
dokument samt hemsändning av troféer etc.
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JAKTOMRÅDE
JAKTOMRÅDE

Kurgan
Terrängen är förhållandevis flack men omväxlande med stora
marker med olika grödor, skog och våtmarker. En idealisk
råviltbiotop. Jakten är blandning av pürsch, ansitz och körning i
4-hjuls fordon. Råviltet står generellt mer spritt än i Europa, så
därför ska man på grund av de stora avstånden vara inställd på
en hel del körning. Jakten är 1:1, och det är plats till 4 jägare på
reviren.
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Pris och info på din resa
Specifikation av priser

Priser
Beskrivning

möjliga datum

Prisen inkluderar

Pris från (per person)

Prisen inkluderar inte

5 dagars jakt med jaktguide 1:1

Flygresa t/r

Uppehälle med helpension i jaktområdet

Troféavgifter

Transfer til jaktområde t/r

Evt. hotelluppehälle före/efter jakten

All transport under jakten

Drycker

Tolk

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Jaktlicens

Visum ca. SEK 1.500,-

Vapenlicens

Dricks

Mottagande på flygplatsen i Tyumen
Internationellt veterinärcertifikat
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Troféprislista (EURO)
Upp til 800 g

SEK 15.200,-

801 - 900 g

SEK 17.595,-

901 - 1000 g

SEK 21.895,-

1001 -

SEK 24.295,-

Troféerna blir vägda 24 timmar efter avkokning. Om en buk tillexempel nedläggs mycket sent på jakten, så det inte är tid till att låta
den torka, blir vikten beräknad som trofévikt – 3%.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Stora bockar i Kurgan

Sibiriskt rådjur
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Om oss

Limpopo & Diana Jaktresor
Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

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

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

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

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt
erbjudande innebär.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara
världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

verksamhet, för våra partners och för den service vi

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

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

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

jaktresorna och in i vår verksamhet.

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de
tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

vår nödtelefon.

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.
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