
SIKAJAKT I DORCHESTERSIKAJAKT I DORCHESTER

Goda chanser för jakt på stora sikahjortar på ett fantastiskt jaktrevir i Sydengland i närheten av Dorchester.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i hus Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Sikajakt i DorchesterSikajakt i Dorchester

Höjdpunkter

Bestånd av stora sikahjortar
Varje år nedläggs det 12-15 hjortar i medaljklass
Fantastiskt sydengelskt jaktområde
Professionell jaktorganisation

Överblick

Denna jakt är på sikahjort i det vackra Sydengland vid
Dorchester. Det är möjlighet till stora hjortar i detta frodiga
jaktområde.

Våra jägare inkvarteras hos jaktledaren och hans hustru.
Jägarna bor i annexet vid sidan av deras privata bostad
och uppehället är med halvpension, då jaktledaren och
hans hustru sörjer för god och riklig mat till våra jägare
under uppehållet. Det är en fördel att bo här då man är tätt
på den jaktansvarige och får därför en god dialog om
jakten hela tiden.

Jaktledaren i detta område har stor erfarenhet inom jakt på
sikahjort, och han lägger stor vikt på att jakten sker
professionellt och att våra jägare får de optimala
förutsättningarna för att jakten skall ge resultat.

Jakten sker i första hand på stora arealer på ett flertal
stora gods med en samlad areal på 4-5000 ha.
Jaktområdena ligger primärt tätt inpå jägarnas inkvartering,
några jaktområden kan nås på 15-20 min. bilresa. Det
nedläggs varje år 12-15 stora hjortar sikahjortar i
medaljklass, jaktledaren anvisar i första hand sikahjortar
som är över 5 år gamla.

Området förfogar över 4 skyttar/guider.

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
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - DorchesterUppehälle - Dorchester

Vår jägare inkvarteras hos jaktledaren och hans hustru. Jägarna
bor i ett annex vid sidan av deras privata hus och uppehället är
med halvpension (frukost och middag), då jaktledaren och hans
hustru bjuder på god mat till våra jägare.

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
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PARTNERPARTNER

Partner - DorchesterPartner - Dorchester

Den jaktansvarige i detta område har stor erfarenhet av både
bockjakt och sikahjortsjakt. Vår jaktledare sörjer för att jakten alltid
sker professionellt och våra jägare får den mest optimala
betingelser för jakten. Jaktledaren har under många år haft
många tillresta kunder som fått stora troféer med sig hem från
detta område.

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

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 4



JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

DorchesterDorchester

Jakten sker i första hand i stora lantbruksområden på de stora
godsen med en samlad areal på ca 4-5 000 ha. Området förfogar
över 4 jägare/guider.

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
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 1. augusti 2023 - 27. oktober 2023 SEK 17.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagar uppehälle hos jaktledaren med helpension

3 dagar sikahjortsjakt 1:1 (6 outings)

All transport under jakten

Flygresa till London t/r

Hyrbil från flygplatsen 

Hämtning på flygplatsen t/r Heathrow eller Gatwick

Dricks till jaktguider 

Hyra av vapen £ 25,- per jägare och dag

Dryck

Troféavgifter (se nedan)

Trofébehandling, £50 per hjort 

Hemtransport av troféer

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Allt annat som inte är nämnt under ”priset inkluderar”

Troféavgifter:

Sikahjorte avräknas direkt med skytten på plats.

Prislista – Sikahjort

Under 30 cm                                            £ 360,-

30 – 35,9 cm                                            £525,-

36 . 39,9 cm                                             £ 680,-

40 – 45,9 cm                                            £780,-

46 – 49,9 cm (inte medalj)                       £ 840,-

50 cm och över (inte medalj)                  £ 940,-

Troféer medalj

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
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Brons 225 CIC                                           £ 1.150,-

Silver 240 CIC                                           £ 1.470,-

Guld 255 CIC                                            £ 1.780,- + £ 14,- per CIC point över 255

 Abnorma troféer prissätts av jaktledaren direkt på jaktområdet.

Vid skadeskjuten/inte påträffad  hjort blir det avkrävt en avgift beräknat till uppskattad troféavgift.

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
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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.

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
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VILDTARTERVILDTARTER

Sikajakt i DorchesterSikajakt i Dorchester

Sikahjort (Europa)

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
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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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NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
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