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Drivjagt på Jelen og Sokol Koszalin 
Revirerne er beliggende syd for Koszalin og råder 

over 22.000 ha hvoraf ca 60% er skov 

Indkvarteringen vil være på Manowo eller ligende  

Dette er en kat. S indkvartering hvor der serveres 

god polsk mad. 

 

Jagten vil foregå med 2 dage på Jelen og en dag på 

Sokol  

Der vil være mulighed for afskydning af min. 3 

kronhjorte, hinder/kalve, rå/lam, vildsvin, (evt 

dåvildt på Sokol) samt ræv/grævling/mårhund. 

Reviret vil arrangere jagten for 15 jægere med 

ankomst onsdag den 9. oktober og jagt 10-11-12 og 

hjemrejsen søndag den 13. oktober efter 

morgenmad 

 

 

Prisliste arrangement: 

3 dages jagt, 4 dage ophold i dobbeltværelse 

▪ 7-10 drev pr. dag inklusive drivere og hunde.  

▪ Al transport under jagten. 

▪ Præparation af trofæer. 

▪ Fuld kost og logi – frokost i skoven. 

▪ Engelsk eller tysk talende tolk. 

▪ Pris pr. jæger dkr.  5.995,-  

 

 

Ikke inkluderet. 

Afskydning efter nedenstående prisliste.  

Voucher adm dkr. 400,- pr. jæger. 

Evt enkelt værelse 150.- dkr pr døgn 

So over 60 kg + 1000.- (kun på Sokol) 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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Dåvildt 

Dåvildt gevir vægt, hel afkogt kr.  kr. pr. 10 gram over 

Hjort op til 1,49 kg 3695  

fra 1,50 til 2,49 kg  4495 +21,00 over 1,5 kg 

fra 2,50 til 2,99 kg 6595 +26,00 over 2,5 kg 

fra 3,00 kg og mere 7895 +99,00 over 3,0 kg 

Anskudt, ikke fundet hjort 3695  

Då og kalv 695   

 

Kronvildt gevir vægt, hel afkogt kr.  kr. pr. 10 gram over 

Spidshjort  optil 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  1500  

Hjort op til 1,99 kg 3495  

fra 2,00 til 2,49 kg  5795  

fra 2,50 til 2,99 kg 7150  

fra 3,00 til 3,49 kg 7990  

fra 3,50 til 4,99 kg 9585  

fra 5,00 til 5,99 kg 10695 +33,00 over 5,00 kg 

fra 6,00 til 6,99 kg 13995 +58,55 over 6,00 kg 

fra 7,00 til 7,99 kg 19850 +81,45 over 7,00 kg 

fra 8,00 og mere 27995 +99,00 over 8,00 kg 

Anskudt, ikke fundet hjort 4595  

Hind og kalv 850   

 

Vildsvin 

Keiler tandlængde* kr.  kr. pr. mm over 

fra 14,00 til 15,99 cm 3984 +38,70 pr. mm. over 14,00 cm 

fra 16,00 til 19,99 cm 4758 +97,55 pr. mm. over 16,00 cm 

Fra 20,00 cm og over 8660 +130,00 pr. mm over 20,00 cm 

 

Unggrise, smågrise og keiler op til 14 cm tænder   

Op til 29,99 kg 850  

fra 30,0 til 39,99 kg 1396  

fra 40,0 til 49,99 kg 1543  

fra 50,0 til 59,99 kg 2552  

fra 60,0 til 69,99 kg 2662  

fra 70,0 til 79,99 kg 3250  

Søer over 80 kg 

Anskydning 

3590 

950   
* Tændernes længde opmåles som de 2 nederstes gennemsnitslængde, målt på tændernes yderside 

 

Rå/lam  490   
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