KASAKHSTAN - ET JÆGERPARADIS

Landet er et sandt jægerparadis og er en af vores absolutte topdestinationer med 100%
succes indtil dato. Berømt for sin store bestand af midtasiatisk sibirisk Ibex, som kan
opnå en hornlængde på mere end 140 cm, men 90 - 110 cm er et godt trofæ. Der kan
også jages maralhjort sibirisk råbuk m.m. I nogle områder jages Ibex som traditionel
jagt på hesteryg og campering ude i vildmarken. Dette kræver en mere hårdfør type
jægere, som kan klare strabadserne og gå meget.
Siden 2007, hvor vi fik Kasakhstan på programmet har alle jægere indtil dato nedlagde
stærke Ibex, med sibirisk råbuk som sidegevinster. Referencer gives som altid meget
gerne. Kasakhstan grænser i sydøst op mod Kina, i syd mod Kirgisistan, Uzbekistan og
Turkmenistan og i nord mod den russiske føderation. I vest strækker sletterne sig ud
mod det Kaspiske Hav og Turán. I landets centrale del findes Kasakh sletten; i nord
grænser landet op mod det vestlige Sibirien; i øst og sydøst findes Altai, Tarbagai,
Alatau Dzhungar og Tian-Shan bjergene. Landet har fastlandsklima.
Gennemsnitstemperaturen er i januar 18 grader under frysepunktet i nord og -3 grader
i syd, mens temperaturen i juli er 19 grader i nord og 28 grader i syd. Landet
gennemkrydses af de store floder Ural, Irtish, Sirdariá, Chu e Ili. Dertil kommer Baljash
søen, dele af det Kaspiske Hav og Aralsøen. Landet rummer udstrakte steppeområder,
men dele af disse er også inddraget i landbrugsproduktionen: hvede, tobak mv. samt
kvægdrift. Endvidere rummer landet betydelige mineralressourcer: stenkul, kobber,
halvædelstene og guld, men den vigtigste ressource er olien. Landets oliereserver er de
dobbelte af Kuwaits. Folket: Kasakher 46%; russere 35%; ukrainere 5%, tyskere, 3%;
uzbekere 2%, tartarer 2%.
Særlige krav: Jagt på Ibex er ikke den nemmeste jagt, der findes. Konditionen skal
være over middel, og et besøg ved lægen for et helbredstjek før afrejsen er en særdeles
god ide, hvis man har den mindste smule usikkerhed om eget helbred. Man skal være
fortrolig med ridning, hvis man vælger at jage i et af de områder, hvor der skal rides.
Særlige bemærkninger: Jagten er i Kasakhstan overgivet til naturens nåde og
barmhjertighed. Lokale forhold, som nedbrud af køretøj i vanskeligt terræn eller
lignende, kan sammen med vejr og vind påvirke jagtens resultat, og der er ingen
tilbagebetaling, hvis man må ændre programmet undervejs, eller ikke kan opnå det,
som var tilsigtet. Succesraten er dog næsten 100 %, forudsat at egne evner slår til.
Lange skud i bjergene kan være nødvendige, så en del træning med riflen i 300 +/meterområdet er nødvendigt.
Information
Jagtområder
Jagtform
Ophold
Jagtprogram
Dag 1
Dag 2 – 6 (8)
Dag 7 (9)
Ibex
7 dage med 5
jagtdage og 1 Ibex
op til 110 cm.
Ophold

Dzhundgar Alatau (10-12 timer) - Altyn Emel National Park (5
timer)
Til fods og/eller på hesteryg.
Hytter, telte, yurts med varme og midlertidige bivuaker –
forvent ikke 5-stjernet luksus. 1 – 4 jægere pr. lejr.
Ankomst til Almaty, kørsel med bil til jagtområdet.
Jagt.
Kørsel til Almaty, flyve hjem (som regel næste dag).
kr. 33.250,00. (2 x ) + kr. 5.625,00 for hver påbegyndt 10 cm
over 110 cm. Bedste jagttid: 15. august – 15. november.
Tilbagebetaling ved manglende mulighed for Ibex kr. 10.125,00.
Ophold under jagten kr. 4.500, som betales direkte til outfitter
ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.

Maral
9 dage med 7
jagtdage og 1 Maral
op til 12 kg
Ophold

Trofæafgifter for
andre arter
Sibirisk råbuk

kr. 68.250,00. Bedste jagttid: 10. september – 1. november. .
5.625,00 for hver påbegyndt kg. over 12 kg. Bedste jagttid: 10.
september – 5. oktober. Tilbagebetaling ved manglende
mulighed for maral hjort 18.750,00.
Ophold under jagten kr. 6.000, som betales direkte til outfitter
ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.

kr. 10.125,00

Inkluderet: Jagt, tolk og helpension som betales i Kasakhstan.
Ikke inkluderet: Trofæafgift for ekstra vildt, flybillet (Tyrkish Airlines, Air Baltic og
Lufthansa har gode forbindelser) skal købes separat hos flyselskab/rejsebureau,
charterfly til jagtreviret eller mellem revirerne, alkoholiske drikke, drikkepenge, Dip &
Pack, jagt-tags i Kasakhstan, hjemtransport af trofæer, visa – søges i hjemlandet,
veterinær certifikat, formalitetspakke med invitation, VIP-service i Almaty og
riffelimporttilladelse kr. 3.375,00, evt. ekstra jagtdag kr. 3.275,00, hotelophold før og
efter jagten og personlige forsikringer.
Bestilling og betaling:
Jagten anses for at være bestilt, når vi har modtaget depositum 50% af de samlede
omkostninger og bekræftet jagten. Denne betaling skal ske senest 14 dage efter
bestillingen. 90 dage før afrejse betales resten af jagten.
Den sidste betaling skal ske ved ankomst til Kasakhstan.
Hvis jagten annulleres mere end 180 dage før jagten startdato, vil depositum blive
refunderet fratrukket kr. 3.750 pr. klient i ekspeditionsgebyr.
Annullering mellem 180 -90 dage før jagten startdato depositum er tabt.
Annullering 90 dage eller mindre før jagtens startdatoen, de samlede omkostninger for
jagten er tabt
Alle priser er baseret på EUR/DKK kurs 7,45.
Kontakt:

Danmark: Jens Einar Rasmussen

22 77 30 22
jer@spartahunt.com

Norge: Carsten Jørgensen

90 89 88 94
cj@spartahunt.com

