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Japanese Sika Stag
I det vackra grevskapen Dorset och So-
merset i södra England kan vi erbjuda jakt 
på Sikahjort (Cervus nippon). Sikahjorten 
kommer ursprungligen från Japan och blev 
inplanterad på de brittiska öarna under 
1800-talet och man kan nu finna dem i 
England och på vissa platser i Skottland. 

Jakten bedrivs som smygjakt. Jakt området 
är beläget i Östra Dorset och består av 
omväxlande fält och ganska mycket skog. 
Sikan tycker om att gömma sig i de höga/
täta Rododendron skogarna. Bästa tid är 
under brunsten från slutet av september 
till början av november.

Inkvarteringen har vi hos guiden Paul 
Taylor i Tincleton alldeles i närheten av 
Dorchester. På detta arrangemang kan du 
gärna ta med familjen. Här finns massor 
av atmosfär och många sevärdheter.

Erbjudande:
4 dagars inkvartering med fyra dagars jakt 
(8 outings) Inklusive alla transporter un-
der jakten, inkvartering på bed & breakfast 
& kvällsmat.

Pris per jägare:         1 430 GBP
( ca 16 800 SEK)  

ENGLAND 2019
- Paul Taylor

Tillkommer:
Troféavgift Sika 
Under 30 cm  £400
30-35,9 cm  £515
36-39,9 cm  £690
40-45,9 cm  £745
46-49,9 cm (ingen medalj)    £860
50 cm och över(ingen medalj) £1030

Brons 225 C.I.C £1150
Silver 240 C.I.C £1490
Guld 255 C.I.C £1955 plus £16 
per C.I.C poäng över 255

Trofé behandling -
(rengöring + blekning)   £45
Dricks till jaktguiden
Resan till England
Transfer, alt. hyrbil och dricks
Brittisk jakt/vapen licens £50
Ev. avgift för transport av vapen

Paul erbjuder även fin Råbocksjakt med 
här gäller det att hänga på låset. Råbocks-
jakterna säljs endast i begränsta antal. Ska 
man ha en chans så gäller det att boka i 
god tid. 

MUNTJAC och Chinese Water Deer

Bästa tiden för Muntjac och Chinese 
Water Deer är januari, februari och Mars 
då vegetationen inte är så hög och grön-
skande. Jakten pågår under tidig morgon 
och sen eftermiddag - kväll. Området är 
beläget kring Oxford. Här finns även un-
der vissa perioder möjlighet att jaga skogs 
duva.  Du blir här inkvarterad på en pub/ 
gäst hus där det erbjuds bed and breakfast. 
Boendet är beläget ca 1,5 tim med bil från 
Heathrow och Gatwick flygplats.   

Erbjudande:
3 dagars inkvartering med tre dagars 
jakt (6 outings) Inklusive alla transpor-
ter under jakten, inkvartering på bed & 
breakfast.

Pris per jägare:         1 170 GBP
(Ca 13 740 SEK) 

Troféavgifter Muntjac
Upp till 4 cm   £275
4cm - 6 cm   £320
6,1 - 8 cm   £440
8,1 - 10 cm   £520
Över 10 cm (ingen medalj) £640
Brons medalj   £715
Silver medalj   £810
Guld medalj   £935

Brittisk jakt/vapen licens £50
Hyra av vapen per outings 
£10 + £1/ skott
Trofé behandling -
(rengöring + blekning)   £40
Muntjac bogmontage £460

Om ett djur skadskjuts och 
inte hittas, betalas en avgift av 
uppskattad storlek. 

Troféavgifter CWD
Utan medalj  £660
Brons   £825
Silver   £935
Guld              £1040

Brittisk jakt/vapen licens  £50
Hyra av vapen per outings 
£10 + £1 / skott
Trofé behandling -
(rengöring + blekning)   £40
CWD bogmontage £380
Ev. avgift för transport av 
vapen


