
KOMBINATIONSJAKT IKOMBINATIONSJAKT I
BRITISH COLUMBIABRITISH COLUMBIA

Detta är en klassisk vildmarks jakt, där man på hästryggen tar sig runt i den orörda Kanadensiska

vildmarken för att jaga den stora Kanada Moosen och även Mountain Caribou, Snöget, Grizzly, Varg och

Stone Sheep, Jaktområdet är enormt stort och är beläget i Norra BC och gränsar upp till Yukon-territoriet.

Ansträngande jakt Kräver moderat
kondition

Inkvartering i stuga Inkvartering i tält Kombinationsjakt Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Kombinationsjakt i British ColumbiaKombinationsjakt i British Columbia

Höjdpunkter

Upplevelsen att på klassiskt vis transportera sig
på hästryggen i kanadensiska vildmarken under
jaktveckan
Orörd vildmark, naturscenerier, kristallklart vatten,
höstfärgerna i denna fantastiska natur
Skickliga guider med stor kunskap om jakten,
hästarna, vildmarkscamperna
Whitehorse, staden med anor från guldrushen i
Yukon, måste ses och upplevas

Överblick

Vårt jaktområde ligger vid huvudflödet av Yukonfloden, på
British Columbias ödsliga norra gräns mot Yukon.
Hundratals miles från civilisation, är detta område en resa
tillbaka i tiden. Med ett stort viltbestånd och enastående
troféekvalitet är detta jaktområde unikt i Nordamerika. Man
behöver inte förflytta sig långt från camperna för att jaga
älg, caribou, snöget eller bergsfår. Möjligheten att jaga så
många arter från en enda plats är helt unikt.

Området är mer än bara ett rikt djurliv och stor
troféepotential. Området är också mycket naturskönt.

Den största kanadensiska älgen hittar man i norra British
Columbia. Efter att ha korsat gränsen till Yukon, betraktas
de som Alaska Yukon Moose, men många av älgarna som
befinner sig i jaktområdet bär på Yukon Moose gener, men
betecknas geografiskt sätt som kanadensisk älg, vilket
betyder att i detta område nedläggs några av de största
kanadensiska älgarna överhuvudtaget.

Denna region domineras av vackra öppna landskap, som
gör det möjligt att kikarspana stora områden. Jakt till häst
ger oss möjlighet att täcka ännu mer avjaktområdena.
Våra jägare kan förvänta sig att se en hel del vilt, vilket gör
att jaktresultatet inte låter vänta på sig.
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Jaktområdet kan också erbjuda en fantastisk jakt på
snöget, (mountain goat) i ett område längre bort med ett
bra och starkt bestånd, som också kan leverera stora
troféer.

Sist men inte minst, får våra jägare uppleva och ta del av
fantastiskt välorganiserade jaktcamper, något som inte är
självklart i en sådan avlägsen del av Kanada.

Områdets 3 ”base camps” kan erbjuda rymliga uppvärmda
stugor, bra badfaciliteter, separata stugor till guider och
jägare och även Wi-Fi. Våra jägare kan njuta av en god
frukost och en hemmalagad ordentlig middag varje kväll
efter en hård dags jakt.

Även områdets ”spike camps” långt ut i området har
uppvärmda stugor med vedspisar eller uppvärmda ”Wall
tents” och badfaciliteter.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

WhitehorseWhitehorse

Flygresan bokas till Whitehorse i Yukon, den skall planeras så
man ankommer dagen innan det är planerat att flyga in till
jaktområdet med charter flyg. Vi ser till att boka hotell till våra
kunder för att tillbringa natten i Whitehorse och att säkerställa att
allt bagage och jaktvapen anländer.

På den schemalagda morgonen för charterflyg till jaktcampen, tag
en taxi på morgonen till charter bolagets område vid Yukon floden
här väntar Alpine Aviation Charter för att flyga er ut till norra
British Columbia till jaktområdet och till ett av tre basläger.

Din guide och wrangler kommer att vara där för att hälsa dig
välkommen och hjälpa till med allt under hela jaktvistelsen.

Områdets 3 basläger kan erbjuda rymliga uppvärmda stugor, bra
badfaciliteter, separata stugor till guider och jägare och även Wi-
Fi. Våra jägare kan njuta av en god frukost och en hemmalagad
ordentlig middag varje kväll efter en hård dags jakt. Även
områdets ”spike camps” långt ut i området har uppvärmda stugor
med vedspisar eller uppvärmda ”Wall tents” och badfaciliteter.
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PARTNERPARTNER

KAWDY OutfittersKAWDY Outfitters

Colin & Alisha Niemeyer är dina värdar och vi är stolta över att
välkomna dig till Kawdy Outfitters!

Colin växte upp i British Columbia och började hjälpa till hos
Outfitters som en tonåring. Vid en ålder av 18 började han guida
jakt på Stone Sheep. Som ung entreprenör, Colin köpte sitt första
jaktområde vid en ålder av 23 medan han fortfarande gick på
universitet, Niemeyer Outfitting lanserades. Colin fortsatte att
guida Stone Sheep jakter i norra B.C. under sommar månaderna
och tillbringade resten av säsongen att driva Niemeyer Outfitting i
centrala BC, guida snöget, björnjakt, älg och puma jakt.

För några år sedan bestämde Stan Lancaster, en av Kanadas
mest kända och respekterade Outfitters, att gå i pension. Sedan
Stans familj nu driva sina egna outfitts, som innebar det att Kawdy
blev plötsligt en mycket eftertraktat företag/jaktområde. Colin fick
möjlighet att köpa verksamheten från Stan, och det tog inte lång
tid att ta det beslutet. Colin och Alisha sålde Niemeyer Outfit och
började övergångsprocessen med Kawdy Outfitters.

Efter att ha guidat i norra British Columbia i nästan 20 år, Colin är
glad att det är nu är hans jaktområde! Och tack vare den
otroliga infrastruktur som den tidigare ägeren byggde upp
under hans 35-plus år här, är vi är glada att välkomna dig till
några av de mest bekväma och välutrustade jaktläger i
Kanada.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Norra British Columbia Norra British Columbia 

Själva jaktområdet ligger vid British Columbias norra gräns vid
Yukonfloden, som börjar vid Atlin Lake i British Columbia.
Jaktområdet ligger flera hundra kilometer från civilisationen och
där väntar den perfekta vildmarksupplevelsen för våra jägare.

Efter ankomst till staden Whitehorse i Alaska börjar jakten med en
charterflygning till det norra British Columbia, där jägarna flygs till
ett av områdets fantastiska basläger. Här kommer våra jägare till
uppvärmda stugor, ett fullt utrustat kök som serverar hemlagade
rätter, varma bad och en erfaren och gästfri personal.

Efter en varm frukost lämnar man lägret på hästrygg vid det första
dagsljuset tillsammans med sin guide och wrangler och jakten
börjar. Man kan förvänta sig att tillbringa ett par timmar i sadeln
varje dag, men det varierar beroende på var man upptäcker viltet
och guidens plan för dagen. För jägare som inte föredrar att rida
på häst eller endast önskar upplevelsen har möjlighet att jaga
Moose från båt på några av områdets stora sjöar.

Med ett stort viltbestånd och enastående troféekvalitet är detta
jaktområde unikt i Nordamerika. Man behöver inte förflytta sig

långt från camperna för att jaga älg, caribou, snöget eller
bergsfår. Möjligheten att jaga så många arter från en enda
plats är helt unikt.

Området är mer än bara ett rikt djurliv och stor
troféepotential. Området är också mycket naturskönt.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Moose jakt 1:1 1. september 2022 - 21. oktober 2022 $21,995.00

Moose/Caribou 1:1 1. september 2022 - 21. oktober 2022 $27,445.00

Mt. Goat 1:1 1. september 2022 - 21. oktober 2022 $18,995.00

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

10 dagar jakt med erfaren guide och Wrangler

Inkludedad viltart (Moose, ell, Caribou, Mt. Goat)

Mat och logi under jakten

Fältparering av troféer

Charter flyg från Whitehorse til jaktområdet t/r

Jaktlicens

Bidrag till Non Resident Hunting Preservation Fund

Tag/lices till inkluderad viltart

Tag/licens på Varg

Jaktreseförsäkring

Kanadensisk moms på 5%

Flygresa från Skadinavien till Whitehorse, Kanada, t.rt.

Hotell i Whitehorse, före och efter jakten

Extra troféavgifter

Dricks till guider, alkoholhaltiga drycker

Hemtransport av troféer

EU-ansvarsförsäkring SEK 55,-

Tag till Svarbjörn (US200,-)

Flygresa till och från Whitehorse Yukon

Mer

Extra trofé på Moose jakten USD:

Caribou 8.200

Mt Goat 8.200
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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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VILDTARTERVILDTARTER

Kombinationsjakt i British ColumbiaKombinationsjakt i British Columbia

Älg/Moose (Nordamerika) Dall Sheep/Stone Sheep Varg (Nordamerika) Snöget

Ren/Caribou (Nordamerika)
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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 2022 www.jakt-resor.se Sida 10

http://www.tcpdf.org

