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Pronghorn, Muledeer, (Whitetail) og Elk i Wyoming 

Pronghornjagt: 

Jagt på verdens næsthurtigste dyr i dens naturlige habitat i Wyoming. Ranchen er 
placeret i pronghorn antelopens kerneområde, og jages derfor i dens naturlige 
habitat. Sandsynligheden for en succesfuld jagt er overvældende, da der er mange 
dyr i området, og der er hver dag flere skudchancer. Man skal regne med at skud på 
150 meter er reglen mere end undtagelsen, og at længere skud kan forekomme, men 
det er op til en selv og det er muligt at komme tættere på. Der er våben af god 
kvalitet på stedet, eller du kan medbringe dit eget.  

Det er vigtigt at anføre, at jagten foregår på private arealer i modsætning til hos 
mange andre outfittere, der bruger public areas. Det betyder at afskydningen er under 
kontrol, og der kan forventes en særdeles god trofækvalitet på dyr, der ikke er 
overjaget, og derved opfører sig naturligt. Herudover vil man ikke møde andre jægere 
under jagten, hvilket for de fleste er helt afgørende for en god oplevelse af jagten. 

Ansøgning om licens skal ske inden 1. marts hvis man skal være sikker på at få en 
licens. Ellers er der som oftest overskydende licenser der udstedes 1. juli, men det 
kan man altså ikke være helt sikker på. Samme forhold gælder whitetail hjort, som 
findes i området i fornuftig størrelse, dog næppe kapital. 

Kaycee ligger på højde med Sydfrankrig men forvent ikke sydfranske temperaturer. 
Man kan regne med let frost om natten og 7-13 graders varme om dagen. MEN da der 
er tale om fastlandsklima, føles det varmere end herhjemme og med en mildere vind 
er det som en dansk efterårsdag. Der er dog ikke den store tradition for regn i det 
område, det er generelt meget tørt. Man kan derfor heller ikke regne med sne, men 
det er selvfølgelig ikke umuligt. 

 

Wyoming 
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Tidspunkt: 

Sidste halvdel af oktober. 

Dag 1. Ankomst til Denver, overnatning på hotel. 

Dag 2. Kørsel til Kaycee (5-6 timer i bil) 

Dag 3-5. Tre hele jagtdage. 

Dag 6. Transport tilbage til Denver og overnatning. 

Dag 8. Afrejse. 

 

Indkvartering og transport: 

Man indkvarteres på motel i Kaycee. Herfra kører man ud til ranchen og tages med 
videre på jagt af outfitteren. 

 

Tilbud Pronghorn: 

3 dages jagt, professionel guide 1:1 

3 nætter på motel i Kaycee inkl. fuld 
forplejning 

Al transport under jagt 

Licens til 1 pronghorn* 

Afskydning af 1 Pronghorn uanset 
størrelse 

Dkr. 30.000,- 

Tilbud Muledeer eller (whitetail): 

5 dages jagt, professionel guide 1:1 

5 nætter på motel i Kaycee inkl. fuld 
forplejning 

Al transport under jagt 

Licens til 1 Muledeer eller whitetail* 

Afskydning af 1 Muledeer eller whitetail 
uanset størrelse 

Dkr. 58.000,-  
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Tilbud Kombi Pronghorn og Muledeer: 

5 dages jagt, professionel guide 1:1 

5 nætter på motel i Kaycee inkl. fuld forplejning 

Al transport under jagt 

Licens til 1 Pronghorn og 1 Muledeer* 

Afskydning af 1 Pronghorn og 1 Muledeer uanset størrelse 

Dkr. 70.500,- 

 

Ikke inkluderet: 

Fly til Denver t/r 

Lejebil, fra ca. dkr. 1.800,- for 7 dage + benzin 

Evt. overvægt på flyet/våbenafgift 

Overnatning og forplejning udover de 3 nætter i Kaycee, ca. dkr. 600,- pr. nat 

Alkohol 

Skinning og meatprocessing, ca. 150 USD til slagteren 

Drikkepenge, ca. 200 USD til jagtguiden 

Konservator og hjemsendelse af trofæer 

*Uddeling af licenserne foregår ved lodtrækning. Man kan højne sine chancer for at 
”vinde” licensen ved et tillæg på dkr. 2.200,- for pronghorn licens og dkr. 2.500,- for 
deer licens. 
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