
Opdateret 05-04-2016 
 
 

LB Jagtrejser, Lindum Søvej 15, DK-8830 Tjele  
LB@LBJagtrejser.dk, www.lbjagtrejser.dk, tlf. 26 23 67 21, Rejsegarantifonden nr. 1941 

Vammen Andelskasse, Reg. nr. 5979 konto nr. 1033521 

 
 

Telki ved Budapest  
 
På dette jagtområde kan vi tilbyde jagt på muflon vædder og/eller dåhjort jf. nedenstående.  
Navn: Telki.  
Størrelse: Det 17.300 ha jagtområde er beliggende i 
hjertet af Buda Hils lige nord for Budapest. 
Jagtområdet er således afgrænset af Budapest mod syd 
og Pilis bjergene mod nord. Reviret er bestående af et 
skovkompleks med mange åbne græssletter hvilket 
gør terrænet ideelt for specielt muflon, dåvildt og 
vildsvin. Reviret er særdeles velegnet til jagt på 
mufloner med 60-75 cm horn og 3-3,5 kg dåhjort 
opsat. 
Til afskydning: muflon væddere, dåhjorte og vildsvin. 
Placering: 50 km nordøst for Budapest. 
Indkvartering: På luksuriøst jagthotel midt i reviret. 
 
Muflonjagt: 1. januar – 28. februar 2017 
3 dages jagt (6 outings) og 4 dages ophold med fuld forplejning 
 
Pakke 1. 
Muflon op til 59,99 cm   kr. 10.395,- 
Tilbagebetaling ved ingen muflon  kr.   4.000,- 
 
Pakke 2. 
Muflon 60-65 cm eller dåhjort 2,0-2,5 kg kr. 11.995,- 
Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort kr.   5.400,- 
 
Pakke 3. 
Muflon 65,01-69,99 cm eller dåhjort 2,5-2,99 kg kr. 13.395,- 
Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort kr.   7.000,- 
 
Pakke 4. 
Muflon 70-75 cm eller dåhjort 3-3,49 kg  kr. 15.995,-  
Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort kr.   9.700,- 
 
Pakke 5. 
Muflon 75-80 cm eller dåhjort 3,49-3,75 kg kr. 21.595,-  
Tilbagebetaling ved ingen muflon/dåhjort kr.   15.000,-  
 
Nedlægges et trofæ mindre end det inkluderede i den bestilte pakke betales kun efter den respektive 
pakke jf. trofæets størrelse. Nedlægges et større trofæ end det inkluderede i den bestilte pakke 
rykkes afregningen maksimalt 1 pakke op. Man kan maximalt blive afregnet for pakke 5. 
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Ikke inkluderet:  
Transport DK-Ungarn t/r 
Transport lufthavn-revir t/r, kr. 500,- pr. jæger. 
Ekstra overnatning, kr. 700,- 
Ekstra jagtdag 1.295.-kr 
Ungarsk forsikring og administration, kr. 995,- 
Trofæevaluering, 250 kr. pr. muflon vædder/dåhjort 
Kørsel på reviret, 25-30 euro/outing, betales på destinationen 
Drikkevarer, betales på destinationen 
Evt. skind til hovedmontering ca. 80 euro 
Hjemsendelse af trofæer 
Evt. konservatorarbejde i Ungarn 
Evt. drikkepenge, betales på destinationen  
Ekstra afskydning udover den muflon/dåhjort prisen inkluderer – se nedenstående prisliste. 
 
Ved booking af rejsen betales depositum på kr. 3.000,- pr. jæger. Rejsen er først booket når depositum er betalt. 
Restbeløb betales senest 45 dage før afrejse. Slutregning foregår efter hjemkomst fra rejsen. Se endvidere vores 
hjemmeside www.lbjagtrejser.dk for vores rejsebetingelser. 

 
 

Rå og lam, kr. 500,- 
Får og lam, kr. 800,-  
Kronkalv, kr. 950,-  
Dåkalv, kr. 800,- 
Vildsvin, smågris kr. 750,- 
Vildsvin, überlaüfer kr. 1.290,- 
So, kr. 2.280,- 
Vildsvin, keiler 12-13,99 cm tænder kr. 2.900,- 
Vildsvin, keiler 14-15,99 cm tænder kr. 4.450,- 
Vildsvin, keiler 16-18 cm tænder kr. 4.450,- + kr. 175,- pr. mm. over 16 cm 
Vildsvin, keiler 18-20 sm tænder kr. 7.950,- + 175,- pr. mm. over 18 cm 
Anskydning, 50 % af prisen. 

 
Muflon                   

Muflonhornenes længde, gnms. kr.   kr. pr. cm over 
til  49,9  cm  4.125

fra  50  til  59,9  cm  4.875 +337,5 over 50 
fra  60  til  69,9  cm  8.250 +390,0 over 60 
fra  70  til  79,9  cm  12.150 +750,0 over 70 
fra   80  til  89,95  cm  19.650 +960,0 over 80 
Anskydning 50 % af estimeret størrelse          
Længden på hornene beregnes som gennemsnittet af de to horn målt på krumningens yderside.  
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Dåvildt                   
Dåvildt gevir vægt, hel 
afkogt kr.   kr. pr. 10 gram over 

til  1,99  kg  3.900 
fra  2,00  til  2,49  kg  4.300  +40 over 2,0 kg 
fra  2,50  til  2,99  kg  6.300  +60 over 2,5 kg 
fra  3,00  til  3,49  kg  9.300  +82 over 3 kg 
fra  3,50  til  3,99  kg  13.400  +158 over 3,5 kg 
fra  4,00  til  4,49  kg  21.300  +290 over 4 kg 
fra  4,50  kg og mere  35.800  +430 over 4,5 kg 
Anskydning 50 % af 
estimeret størrelse 
Trofæerne vejes 24 timer efter afkogning inklusiv overkæben.  
 
 
 

Med venlig hilsen 

 
LB Jagtrejser 

 


