SIBIRISK RÅBUK I kURGAN

Kurgan er hjemsted for en af verdens stærkeste bestande af sibirisk råbuk.
Brunsten løber fra ca. 25. august til 15. september. På 5 dages jagt er det
realistisk at nedlægge 2-3 bukke, og på grund af den selektive afskudspolitik
vil det normalt kun være muligt at nedlægge 3 bukke pr. jæger. Under
jagten anvendes der bil til transport rundt i de meget store jagtområder.
Derefter pürsch til fod når bukkene esser på de kæmpestore græsmarker og
tundraer mellem birkeskovene. Der jages morgen og aften præcis som for
vores egen råbuk.
Kroppen på den sibiriske råbuk er ca. 50 % større end den europæiske
råbuks, og trofæet er virkelig imponerende. Gennemsnitsvægten af
bukkenes opsats er ca. 800-900 g, men rene monstre på over 1,2 kg i
opsatsvægt skydes hvert år.
Information
Jagtområde
Jagtmetode
Sæson
Gruppestørrelse
Indkvartering
Jagtplan
Dag 1
Dag 2 – 6
Dag 7
Priser
6 dage med 5
dages jagt
Ophold betales
direkte til
outfitter ved
ankomst, og kan
ikke forudbetales
til Sparta.
Ekstra jagtdage

Kurgan.
Pürsch til fods og 4 x 4.
25.08 – 15.10. Bedste Tid: 25. august – 15.
september
1 - 4 jægere pr. lejr.
Hytter, huse, mobilvogne m.v. – forvent ikke 5stjernet luksus.
Ankomst til Jekaterinburg.
5 dages jagt.
Transport til Ekaterinburg, fly hjem.
kr.

7.875,00

kr.

6.000,00

kr.

2.250,00

Anskydning

Anskudt og ikke fundet råbuk – der betales for en
råbuk som om den havde vejer op til 800 g. (9.000
kr.)
Trofæafgifter:
Der indbetales a conto 9.000 kr. pr. bestilt råbuk.
Vægt 24 timer
Hvis ikke man har haft chance til en råbuk betales kr.
efter afkogning
6.750,00 tilbage pr. buk. Ingen tilbagebetaling ved
anskudt og ikke fundet vildt, Ellers reguleres prisen
efter de nedlagte vægte efter nedenstående skala:
Bemærk at al afregning sker efter hjemkomst. Der
skal ikke betales for trofæer i lejren.
Op til 650 g
kr. 7.500,00
651 – 800 g
kr. 9.000,00
801 – 900 g
kr. 10.500,00
901 – 1.000 g
kr. 12.375,00
1.001 – 1.100 g
kr. 13.875,00
1.101 – 1.200 g
kr. 15.750,00
1.201 g eller mere kr. 18.00,00

Inkluderet: Jagt, jagtlicenser, feltforberedelse af trofæer og helpension
(betales særskilt).
Ikke inkluderet: Trofæafgift. Flybillet skal købes separat hos
flyselskab/rejsebureau, charterfly til jagtreviret eller mellem revirerne,
drikkevarer, drikkepenge, visa, 200 €. for formalitetspakke med invitation,
VIP-service i Ekaterinburg (bemærk at Turkish Air flyver til byen) og
våbentilladelse, internationalt veterinærcertifikat, Dip & Pack, hjemtransport
af trofæer, hotelophold før og efter jagten, ekstraordinære transfers og
personlige forsikringer.
Vær opmærksom på, at råbuktrofæer vejes kun 24 timer efter afkogning,
hvis du ønsker dit trofæ skal vejes straks fratrækkes 10% af vægten.
OBS! Hvis der medbringes jagtkniv, skal denne være nummereret.
Der skal flyves direkte til Jekaterinburg – ingen fly via Moskva.
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.
Den sidste betaling skal ske senest 60 dage før jagtens startdatoen.
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 -60 dage før jagten startdato depositum er tabt.
Annullering 60 dage eller mindre før jagten startdatoen, de samlede
omkostninger jagten er tabt
Særlige krav
Jagt i vildmarken kan være krævende. Jægeren skal være i stand til at
anbringe et skud nogenlunde sikkert ud til ca. 250 meters afstand. Der stilles

ikke krav til konditionen, men et besøg ved lægen for et helbredstjek før
afrejsen er en særdeles god ide, hvis man har den mindste smule usikkerhed
om eget helbred. Der er langt til nærmeste lægehus.
Særlige bemærkninger: Jagten er overgivet til naturens nåde og
barmhjertighed. Lokale forhold 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. Træning både med krop og
riffel er en god ide, før man tager af sted.
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

