
                                                               H u n t i n g p o l 

 

 
FASTPRIS EBJUDANDE 

RÅBOCK JAKT NÄRA GŁÓWCZYCE  

 
DATUM: 
Brunst 2018  

(3 dagarsjakt - 6 utgångar, 3 dagars boende) 
 

VILT: 
Råbockar, jakt på vildsvin är också möjlig 
 

JAKTMARK:  
Jaktklubb nära Główczyce  

Jaktområde: 17.000 h./ 5.800 h. skog 
Jaktplan: 55 råbockar; 380 vildsvin  
 
Detta jaktområde är känd för medelstora och stora råbockar 
(250-500g) 

BOENDE:  

Hotell och restaurang “Nostalgia” 

    
http://www.nostalgia.poganice.pl/ 

FASTPRIS RÅBOCK JAKT: 
According to weight of antlers with a skull, nasal and occipital 
bone and a jawbone, after taking 90 g off, 24 hours after 
preparation. 

upp till 349 g net / varje .……….….......…................249 € 
350 g och mer net / varje..........................................359 € 
skadeksjuten bock/varje…….………......…................229 €  

 
ORGANISERING: 
3 dagars jakt och boende / jägare.……….........….419 € 
 organisering av en 3 dagars jakt 
 en assisterande polsk jägare 1:1 tillhandahålls 
 förberedning av trofeer 
 eftersök på skadeskjutet vilt 
 3 dagars boende (dubbelrum) 
 frukost, middag och smörgåsar efter kvällsjakten, 

läskedrycker ingår  
 voucher, registrering, jaktrapport och beräkning 

 
TRANSPORT: 
under jakten/3 dagar/jägare (2 utgångar per dag).………180 € 

betalas till assisterande polsk jägare direkt efter jakten. 

 
EXTRA KOSTNADER (om det behövs/beställs): 
- tillägg för enkelrum/dag/person............-.……………………19 € 

- extra dag av boende/person (dubbelrum)…………………..79 €   

- en ledsagare under jakten/dag…………………….…..........39 € 

- förberedning av betar mindre än 140mm ……..……...........19 € 

- frakt av trofeer/per kg....………………………………………39 €  
- tolk för hela gruppen under vistelse / dag................……...149 €  
- skjutning av vildsvin……………...................….enligt prislistan 
- flåning för medaljong…...……………………………………129 € 
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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 
Enligt kropens 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 

 

    
 
 
 

 

http://www.nostalgia.poganice.pl/

