Kirgisistan - for krævende jægere

Hvad Kirgisistan mangler i moderne bygninger og det sidste nye indenfor IT-teknologi,
har landet til gengæld i nomadetraditioner som for eksempel afslappet gæstfrihed, sund
skepsis for autoriteter og en glæde ved at drikke gæret hoppemælk. Vi i Skandinavien
må nøjes med yoghurt. Landet er måske det mest gæstfrie og tilgængelige af de
centralasiatiske republikker. Naturen er noget af det mest imponerende og barske, man
kan forestille sig. Alle spartanere har haft 100 % succes til dato. Alle nedlægger som
regel både Marco Polo og Ibex. Jagt i bjergene er omgivet med meget mystik og
begejstring. Ikke mange andre steder byder på den samme intensitet og oplevelser som
Kirgisistan.
Ibex
Den sibiriske Ibex er verdens største stenbuk. Bukkens horn måler i gennemsnit mellem
110-115 cm, og i regionen findes de op til 150 cm. Verdensrekorden kommer fra dette
fantastiske land med en hornlængde på 152 cm.
Marco Polo vædder
Gennemsnitsstørrelsen på Marco Polo væddere i Kirgisistan er 110 – 150 cm, men hvert
år nedlægges trofæer i størrelsen 125 – 150 cm. I 2001 nedlagde en ukrainsk jæger en
Marco Polo vædder med horn på 171 cm. Dette er højst sandsynligt den nye
verdensrekord.
Information
Jagtmetode
Sæson
Gruppestørrelse
Indkvartering

Jagtplan
Dag 1-2
Dag 3 - 10
Dag 11-12
Priser
10 dage med 8 dages
jagt inkl. 1 Marco Polo
uanset størrelse
Ophold
Ekstra jagtdage
Anskydning
Trofæafgift Ibex

Pürsch – heste bliver brugt til, at jægerne kan komme tæt
på de stejle klipper. Jagthøjde 3.500-5.000 m.
15. august – 30. november og 1. februar – 1. marts.
Bedste tid 15. september – 30. november.
1 – 8 jægere, 3 - 4 jægere pr. lejr.
Hytter, telte, yurts med varme og fly camps – forvent langt
fra 5-stjernet luksus. Jægerne 1 – 4 pr. camp må nøjes
med en god portion hjertevarme.
Ankomst til Bishkek, transport med bil til jagtområdet. Det
tager 10 – 12 timer.
8 dages jagt.
Transport til Bishkek, fly hjem.
kr. 126.000,00 - Tilbagebetaling ved manglende
chance til Marco Polo kr. 60.000,00
Ophold under jagten kr. 9.000, som betales direkte til
outfitter ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.
kr. 3.375,00
Anskudt og ikke fundet Marco Polo – der er ingen
tilbagebetaling.
kr. 21.750,00

Inkluderet: Jagt, al kørsel i reviret, jagtlicenser og helpension.
Ikke inkluderet: Trofæafgift udover vildt som indgår i pakketilbud, flybillet skal købes
separat hos flyselskab/rejsebureau, charterfly til jagtreviret eller mellem revirerne,

drikkevarer, drikkepenge, visa kr. 375,00 – kan løses i lufthavnen Manas, Bhiskek,
formalitetspakke med invitation, VIP-service i lufthavnen og riffelimporttilladelse kr.
3.375,00, Dip & Pack, hjemtransport af trofæer, hotelophold før og efter jagten og
personlige forsikringer.
Særlige krav
Jagt på Ibex og Marco Polo er ikke den nemmeste jagt, der findes. Jægeren skal være i
stand til at anbringe et skud nogenlunde sikkert på ud til 300 – 400 meters afstand.
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. Medicin mod højdesyge (Bjarne Riis kaldte det EPO) anbefales at medføre. Man
skal være fortrolig med ridning.
Særlige bemærkninger: Jagten er i Kirgisistan mere end noget andet sted 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.
Har man i sit jægerliv kun prøvet at sidde i en hochstand og skudt råbukke, er der
meget, der skal trænes og optimeres, før beslutningen træffes om bjergjagt i
Kirgisistan.
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

