
 

 
 

PRISLISTA ERBJUDANDE 
HJORTJAKT UNDER BRUNST I EN JAKTKLUBB NÄRA SŁUPSK 

 
DATUM 

September 2018  
(3 dagars jakt, 3 dagars boende) 
 
VILT 

Hjortar – utan begränsning för stycken. (vildsvin jakt är också 
möjlig) 

 
JAKTMARK 
En jaktklubb nära Słupsk.  
jaktmarker: 17.400 T. ha./5.800 T ha. skog,  
jaktplan: 162 kronhjortar (52 hjortar) - däremellan också stora 

medalj hjortar och 650 vildsvin. 
 
Denna jaktklubb rekommenderas som en jättebra jaktmark, rik 
på medelstora och stora hjortar. 
 
ORGANISERING: 

3 DAGARS JAKT OCH VISTELSE / JÄGARE…….....419 € 

 organisering av en 3 dagars jakt, 
 en assisterande polsk jägare 1:1, 
 förberedning av troféer, 
 eftersök på skadeskjutet vilt, 
 3 dagars boende i ett skogshotell (DR)  
 Frukost, middag och kvällsmat och smörgåsar efter jakten 

med läskedrycker 
 voucher, registrering, jaktrapport och beräkning 

 
TRANSPORT 

Under 3 dagars jakten /jägare (2 utgångar per dag).....150 € 

Betalas i kontanter till assisterande polsk jägare direkt efter 
jakten. 
 
EXTRA KOSTNADER (om det behövs/beställs): 
 enkel rum om det behövs(dag/jägare).........................19 € 
 varje ledsagare under jakten utan boende (per dag)...39 € 
 extra dag av boende………………………………….…79 € 
 flåning för medaljong/varje………….….....………..…129 € 
 förberedning av betar om de är mindre än 14cm….....29 € 
 frakt av trofé/varje kg…………………….….………......39 € 

BOENDE: 

Hotell “Golf Zajączkowo” 

 
http://golfzajazd.com.pl/index.php/pl/ 
  

 

 

 

 

 
 

KRONHJORT 
Avgift för skjutning 
Enligt vikten av horn med en skalle, näs-, nack- och käkben, 
24 timmar efter förberedningen. 

upp till 1,99 kg 329 
 
 

2,00 till 2,49 kg 579 
 
 

2,50 till 2,99 kg 679 
 
 

3,00 till 3,49 kg 799 
 
 

3,50 till 4,99 kg 849 
+ 1,25 € för varje 10 g 
över 3,50 kg 

5,00 till 5,99 kg  1039 
+ 3,00 € för varje 10 g 
över  5,00 kg 

6,00 till 6,99 kg 1336 
+ 4,55 €  för varje 10 g 
över 6,00 kg 

7,00 till 7,99 kg 1789 
+ 8,99 €  för varje 10 g 
över 7,00 kg 

8,00 kg och mer 2699 
+ 12,99 €  för varje 10 g 
över 8,00 kg 

skadeskjuten 459 
 
 

hind/kalv 99 
avgift för skjutning 
eller skadeskjuten 

 
ks 

VILDSVIN - TROFÉ 
Enligt längden av underbetar (båda betarnas genomsnittliga 
längd, mäts längs kurvans utsida). 

140 mm till 159 mm 379 
 
 

160 mm till 199 mm 419 
+11,50 € för varje 1 
mm över 160 mm 

200 mm och mer 869 
+13,99 €  för varje 1 
mm över 200 mm 

Viktig 
Om jägaren tar vildsvinets hela huvud, räknas avgiften för skjutning 
enligt regeln att den synliga delen av betar utgör en tredjedel av den 

totala längden av betar. 
 

VILDSVIN  
MED BETAR MINDRE ÄN 140 MM 
Avgift för skjutning  
Enligt kroppens vikt efter passning: 

mindre än 29,99 kg 89 

30,00 till 39,99 kg  139 

40,00 till 49,99 kg  169 

50,00 till 69,99 kg  249 

70,00 kg och mer 339 

sugga (70,00 kg och mer) 399 

skadeskjutet vildsvin 139 
 

  

 

 

http://golfzajazd.com.pl/index.php/pl/

