TYRKIET ET FANTASTISK JAGTLAND

Tyrkiet, broen mellem Asien og Europa, tilbyder nogle af de fineste
jagtområder i verden, hvor der er blevet jaget i årtusinder. Fra Taurus
bjergene ved middelhavet til Mercan bjergene i det østlige Anatolien og Kackar
bjergene i Sortehavsregionen. Disse områder har sine egne arter som for
eksempel Bezoar Ibex, anatolsk Gemse og anatolske (Konya) får, armenske
får, midtasiatisk brunbjørn, anatolsk vildsvin, mellemøstlig/anatolsk
kronhjort, anatolsk råvildt, ulv og los. Oplev det tyrkiske køkken og den
udstrakte gæstfrihed.
Vores samarbejdspartner er Tyrkiets førende jagtarrangør og råder over de
absolut bedste områder i Tyrkiet. Gunhan Aktan er samtidigt også en af
foregangsmændene bag jagt til udlændinge og er i dag den ledende kræft for
trofæjagten, som en vigtig del af naturbevarelsen i Tyrkiet.

Bezoar Ibex (Capra aegagrus aegagrus)
Alle områderne er i det østlige og sydlige Tyrkiet, hvor også de smukke og
historiske steder er i Tyrkiet. Overnatning i jagthytter, landsbyhjem eller
hoteller i jagtområdet. 6/7 nætters overnatning og 5 dages jagt. Området er
dækket med fyrre- og egeskov, og terrænet er meget klippefyldt. Klimaet er
varmt til slutningen af oktober, men efter november kan det være koldt og
regnfuldt. Jagttid fra 1. august til 31. marts. Bedst fra 1. oktober til 25.
december. Vi har haft 100% succes.En jæger fra klubben nedlagde allerede
på anden dagen en flot Bezoar Ibex. Et klubmedlem satte for kort tid siden
rekord med en Bezoar på 127 cm. Brug af fladtskydende kalibre er en
nødvendighed. 6,5, 270, 7 mm mag., 300 mag. er gode valg.
5 dages jagt
Ophold betales direkte til
outfitter ved ankomst, og
kan ikke forudbetales til
Sparta.
Trofæafgift
101 cm og derover
Anskydning ikke fundet
Ekstra jagtdag
Skinning
og
saltning
forberedt
til
skuldermontering

kr. 21.675,00
kr. 4.500,00

pr. person 1 x 1

kr. 44.250,00
kr. 1.500,00
Som nedlagt vildt
kr. 2.625,00
kr. 1.125,00

1 Ibex op til 100 cm horn
For hver cm over 100 cm
Ingen tilbagebetaling

Asiatisk gemse (Rupicabra rupicabra anatolica)
Jagtområdet er i Yusufeli-Artvin i Kackar bjergene i det nordøstlige Tyrkiet.
Jagten foregår i højder mellem 2000 – 3000 m.
6/7 overnatninger i jagtlodge, landsbyhjem eller jagtlejre med 5 dages jagt.
Regionen er bjergfyldt og gold. Jægerne flyver til Erzurum. Bedste tidspunkt
er fra 20. oktober til 30. november.
5 dages jagt
Ophold betales direkte til
outfitter ved ankomst, og
kan ikke forudbetales til
Sparta.
Trofæafgift
Anskydning
Skinning og saltning
forberedt til
skuldermontering

kr. 21.675,00
kr. 4.500,00

kr. 36.750,00
Som nedlagt vildt
Kr. 1.125,00

pr. person 1 x 1

Ingen tilbagebetaling

Særlige bemærkninger
Jagten i bjergene efter Bezoar Ibex og Gemse m.v. 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. 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 Tyrkiet.
Særlige krav

Jagt på Bezoar Ibex og Gemse er ikke den nemmeste jagt, der findes. Jægeren
skal være i stand til at anbringe et skud nogenlunde sikkert på ud til 200 300 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.
Asiatisk vildsvin (Sus scrofa)
Jagtområdet er øst og nord for Ankara. Ophold i dejlig lodge i jagtområdet.
Drivjagt med klappere og hunde, hochstande i måneskin eller pürsch.
Hochstande anbefales til store keilere. Bedste tid for drivjagt 1. oktober – 28.
februar. Minimum 10 jægere kræves til drivjagt. Forvent ikke det store antal
vildsvin, 30 – 50 svin på 4 dage er normalt, men procenten af keilere er
væsentlig højere end andre steder på den fri vildtbane. For pürsch og jagt fra
hochstande (omkring fuldmåne) bedst fra 1. marts til 30. november. En jæger
fra klubben nedlagde på kun 3 dage 5 fine keilere, 2 andre medlemmer
nedlagde i 2016 5 store keilere hver på 5 dage, så er det en stor keiler i
medaljeklasse man er ude efter, er vores områder i Tyrkiet det absolut bedste
valg. Op til 30 cm er nedlagt og 19 – 25 cm er normalt. Vildsvinene har i
gennemsnit en vægt på 150 – 300 kg.
4 dages drivjagt

kr. 18.675,00

Ophold som betales
Tyrkiet
3 dages drivjagt

i kr. 3.750,00
kr. 15.675,00

Ophold betales direkte til
outfitter ved ankomst, og
kan ikke forudbetales til
Sparta.
Trofæafgift 16 – 17,9 cm
Trofæafgift 18 – 20,9 cm
Trofæafgift 21 cm og
derover
5 dages individuel jagt
Ophold betales direkte til
outfitter ved ankomst, og
kan ikke forudbetales til
Sparta.
3 dages individuel jagt
Ophold betales direkte til
outfitter ved ankomst, og
kan ikke forudbetales til
Sparta.
Trofæafgift 0 – 14.9 cm

kr. 3.000,00

Trofæafgift
Trofæafgift
Trofæafgift
Trofæafgift

kr.
kr.
kr.
kr.

15
18
21
24

–
–
–
–

17.9
20.9
23.9
25.9

cm
cm
cm
cm

pr. person inkl. ubegrænset
antal vildsvin og keilere op til
15,9 cm

pr. person inkl. ubegrænset
antal vildsvin og keilere op til
15,9 cm

kr. 2.175,00
kr. 3.675,00
kr. 7.425,00

Trofæafgifter på drivjagt

kr. 7.425,00
kr. 4.500,00

pr. person ekskl. trofæafgift

kr. 7.425,00
Kr. 3.000,00

pr. person ekskl. trofæafgift

kr. 4.425,00

Trofæafgifter
jagt.

6.675,00
8.925,00
11.925,00
14.925,00

på

individuel

Trofæafgift 26 cm og kr. 19.425,00
derover
Anskydning
kr. 5.925,00
(kun individuel jagt)
Forbiskud (kun individuel kr. 1.875,00
jagt)

Kombinerede jagter er også mulige. Anatolsk kronhjort koster fra kr.
51.750,00 i trofæafgift og Anatolsk råbuk koster fra kr. 5.925.00. Der er ikke
mange licenser til rådighed og de er eftertragtede. Man skal være tidlig ude,
hvis man ønsker en jagt på disse arter.
Inkluderet: Jagt, jagtlicenser og helpension som betales i Tyrkiet.
Ikke inkluderet: Trofæafgift udover vildt som indgår i pakketilbud, flybillet skal
købes separat hos flyselskab/rejsebureau, våbentilladelse, charterfly til
jagtreviret eller mellem revirerne, alkoholiske drikke, drikkepenge, Dip & Pack
kr. 1.125,00 – kr. 1.875,00, hjemtransport af trofæer, visa, ophold som
betales i Tyrkiet, hotelophold før og efter jagten og personlige forsikringer.
Bemærk
Trofæafgifter er fastsat af Ministeriet for Skov og skal betales kontant
Jagttur kan udvides til op 10 dages jagt.
• Prisen for ikke jægere er kr. 750,00 (pr. dag)
• Hvis jægeren skyder forbi 2 gang under jagten, har jægeren har ret til at
fortsætte jagten indtil slutningen, men hvis jagten ikke lykkes, skal trofæet
betales.
Alle trofæafgifter og jagtrater, jagtvilkår og betingelser kan ændres uden
varsel af “game department” i Tyrkiet.
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 ved ankomst til Tyrkiet.
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 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

