
 

 
 

 
FASTPRIS ERBJUDANDE 
HJORTJAKT NÄRA DRETYŃ 

 

DATUM: 
Brunst 2018 (3 dagars av jakt och boende) 

VILT: 
Hjortar, vildsvin 

JAKTMARK: 
Jaktklubbar nära Dretyń – nordvästra Polen (200 km 

från den tyska gränsen) 
 
Jaktområde: 5 T. h./2,7 T h. skog,  
Jaktplan: 28 hjortar och 187 vildsvin. 
 
Denna jaktklubb rekommenderas som ett jättebra 
jaktområde, rikt på råbockar och utmärkt jaktorganisering.  

      BOENDE: 

      „Przepiórcza Farma“ i Trzcinno 

 
http://piatkowska.miastko.com.pl/kontakt.html 

FASTPRIS ERBJUDANDE: 1699 € 

 3 dagars jakt / 1 hjort upp till 6,5 kg trofe /3 dagars boende. Det ingår: 

- 3 jaktdagar, 

- organisering av jakten, 

- transport under jakten, 

- en assisterande polsk jägare 1:1 tillhandahålls, 

- förberedning av trofeer 

- administrationskostnader 

- en hjort med trofe upp till 6,5 kg 
- 3 dagars boende i “Przepiórcza Farma”– (dubbelrum), 

- frukost, middag, kvällsmat (kaffe, te och vatten under 
måltider ingår), 

 
VIKTIG: 
1. Om hjortens trofé är: 

a)  6,50 – 7,99  kg krävs det ett extra belopp på ¼ 
priset från prislistan. Exempel: om hjortens trofe 
väger 7,00 kg  är extra beloppet 447,25 € (1789/4) 

b) 8  kg och mer, krävs det ett extra belopp på halva 
priset från prislistan. Exempel: om hjortens trofe 

väger 8,20 kg är extra beloppet 1349,50 € (2699/2) 
2. Återbetalning/belopp per hjort 900 € om ingen hjort 

skjuten. Ingen återbetalning vid ett missat skott eller 
om hjorten är skadeskjuten.  

3. En till hjort upp till 6,50 kg/varje……………….1299 € 

 
 

EXTRA KOSTNADER ( OM DET BESTÄLLS): 
 varje ledsagare under jakten utan boende (per 

dag)………………………….................................39 € 

 förberedning av betar mindre än 140mm….……29 € 

 frakt av trofeer/1kg………..……………………….39 € 

 skjutning av vildsvin……….…………enligt prislistan 

 flåning för medaljong…………………………….129 € 

 

HJORT 
Enligt vikten av horn med en skalle, näs-, nack- och övre käkben, 
24 timmar efter förberedningen.. 

6,50 till 6,99 kg 1563 
+ 4,59 €  för varje 1 dag över 
6,00 kg 

7,00 till 7,99 kg 1789 
+ 8,99 € för varje 1 dag över 
7,00 kg 

8,00 kg och mer 2699 
+ 12,99 € för varje 1 dag över 
8,00 kg 

 

 

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- UTAN TROFÉ 
Avgift för skjutning 
Om mindre än 140 mm, 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  229 

70,00 kg och mer  339 

sugga (70,00 kg och mer) 399 

skadeskjutet vildsvin 
139 

If you are interested in our offer, please 
contact us: 

huntingpol@op.pl 
+48 792 18 15 14 
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