Jagtinformation vedr. Jagtbussen.dk
Når du har bestilt din rejse hos Jagtbussen.dk, modtager du et rejsebevis.
Her anmodes du om at betale et depositum svarende til 50 % af den samlede forudbetaling.
Restbeløbet betales 35 dage forud for busturens afvikling.
Cirka 14 dage før turen afvikles modtager du en rejseplan indeholdende en kørselsvejledning, og beskrivelse af
turen fra opsamling til i Danmark til du er hjemme igen.
På busturen får du udleveret en voucher, som du skal aflevere til din jagtvært ved ankomsten til dit revir. På
voucheren står der på polsk skrevet hvilket jagtarrangement du har booket hos Jagtbussen.dk
Voucheren skal på forlangende også forevises ved grænsepassager.
Ved ind- og udrejse af såvel Tyskland som Polen, skal du på forlangende fremvise denne voucher, evt. dit
personlige pas, dit EU-våbenpas samt evt. dit jagttegn og din almindelig danske våbentilladelse.
Transport af våben og ammunition.
Du opbevarer din riffel i en aflåselig våbenkuffert. Ammunition og bundstykke til riflen skal opbevares i din
aflåselige bagage-kuffert eller i en solid og aflåselig rejsetaske. Såvel riffel som ammunition skal på forlangende
forevises til told og/eller politi.
Sådan pakker du kufferten
Sommer - Rejser du i sommerhalvåret, kan du forvente klimatiske forhold stort set som i Danmark - morgen og
aftentemperaturerne kan være lidt mere ekstreme - koldt om morgenen og varmt om aftenen.
Vær opmærksom på, at jagt i Polen i sommerhalvåret ofte er ensbetydende med mange myg - husk derfor
mindst én og gerne to forskellige slags myggebalsam, og en stift til at påsmøre efter bidet.
Vinter - Skal du på jagt i Polen i efteråret eller i vintermånederne er det vigtigt, at du sikrer dig, at du kan holde
varmen. Medbring derfor altid varme og vandtætte støvler, handsker, hue og varmt undertøj.
Det er altid godt at medbringe en jagtstol eller et neoprenunderlag til at sidde på, hvis du skal sidde i længere
tid på en drivjagtpost eller afventende i en hochsitz.
Det er en god idé, såvel sommer som vinter, at medbringe en rygsæk til fotoudstyr, en drikkeflaske, lidt
chokolade og frem for alt for at have et sted at gemme eller hente beklædning, hvis det skulle blive for koldt
eller for varmt.
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Forberedelser til rejsen
De der får for lidt der får for lidt ud af deres jagtrejse til Polen, er ofte for dårlig forberedte.
Rejser du hjemmefra uden at sikre sig, at riflen er velskydende, kikkerten monteret rigtigt, medbringer for dårlig
eller ikke passende beklædning, er der kun et sted at placere ansvaret.
Et godt råd kan være at besøge den lokale våbenforhandler for at få tjekket, at alt udstyr er funktionsdygtigt.
Et besøg på skydebanen for at tjekket riflen... træning i brug af skydestok, fritstående, knælende og liggende.
Se afsnittet om indskydning af din riffel her på sitet.
Det er oftest pludselige chancer, som opstår under jagten, hvor jægeren skal kunne mestre skuddet i
forskelligartede og ikke altid komfortable situationer.
HUSK - En tilbageholdt kugle er aldrig forgæves, den kan du altid være bekendt!
Våben, kalibre og ammunition
De fleste jagtrifler er brugbare til busturene efter råbukke.
Skal du skyde vildsvin har vi været ude for, at polakkerne „rynker lidt på næsen“ af kalibre som f.eks. 6,5 x 5,5
og 243. Spørg evt. inden afrejsen hos Jagtbussen.dk. Medbring altid ca. 40 stk. ammunition, så kommer du
aldrig til at mangle.
Skulle riflen have fået et slag under transporten, kan der blive brugt lidt ammunition ved indskydningen inden
jagten. Opfordrer reviret ikke til kontrolskydning, kan du selv tage initiativet hertil, hvis du ønsker det.
På driv- og trykjagterne kan der være brug for lidt mere ammunition.
De fleste gængse kalibre kan købes i Polen, men åbningstider og afstand til butikker og lign. kan komme på
tværs.
Tolken
Ved et hvert jagtarrangement i Polen, vil der være en tysk- eller engelsktalende tolk til disposition.
Tolken er dig behjælpelig med evt. sproglige vanskeligheder i forhold til din jagtfører og din vært.
Tolken er ansvarlig for, at der bliver udfyldt en jagtprotokol (se under jagtprotokol) ved afrejsen.
Du kan forud ønske en engelsk- og eller tysktalende tolk, hvis du har et ønske om et specielt sprog - meddel
Jagtbussen.dk, hvilket sprog du ønsker - vi kan dog ikke garantere, at vores ønsker efterleves. Er du utilfreds
med din jagtfører, din indkvartering eller din forplejning taler du med tolken om dette øjeblikkeligt på stedet –
kontakt altid rejselederens vagttelefon - det er for sent, når rejserne er overstået.
Drikkepenge og gaver
Polakkerne forventer at du betaler dem en lille drikkeskilling.
Det er op til den enkelte jæger at fastsætte niveauet. Vi bliver ofte spurgt og svarer følgende:
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På en bukkejagt er et beløb på € 20,- pr. nedlagt buk eller forbi skud passende.
Dog behøver det samlede beløb ikke at overskride € 100,- pr. jagtfører, hvis du fx nedlægger 7 bukke. På
drivjagterne anbefaler vi, at hver jæger betaler cirka € 25,- pr. dag til det samlede antal drivere. Normalt
overrækkes beløbet ved paraden efter endt jagt.
Det samme gør sig gældende i forhold til din jagtfører, som ledsager dig under din pürschjagt.
Det er ikke beløbets størrelse, men erkendelsen af, at du sætter pris på det, man gør for dig.
I forbindelse med afrejsen fra Polen kan man evt. i fællesskab med de øvrige kammerater give en drikkeskilling
til „madmor“ for den altid fremragende forplejning, du modtager i Polen.
Tolken betales dårligt via den polske jagtorganisation og vil sætte pris på en drikkeskilling af tilsvarende
størrelse som den man giver til madmor!
Kørsel under bukkejagt og hundyrsjagten
Det er aftalt med polakkerne, at du/I selv afregner kørslen – den er aftalt til € 30,- pr. pürsch – beløbet
afregnes, når du ikke længere ønsker at komme på jagt – du skal kun betale for det antal køreture du er på.
Trofæer og trofæbehandling
Dine trofæer rengøres og klargøres til hjemrejse af polakkerne. Trofæerne vejes om regel afkogte og med 24
timers tørretid efter afkogningen. Forvent at dine trofæer vil tabe cirka 20 % af indvejningsvægten de første
uger efter din hjemkomst. Bukke fradrages 90 gram af vægten, når de indvejes med tænder og overkæbe.
Vær opmærksom på selv at deltage ved indvejningen – protokolindført vægt står ikke til at ændre.
Vær opmærksom på, at ønsker du at få dine trofæer opmålt for evt. medalje, så kan trofæerne først bedømmes
tre måneder efter, de er blevet nedlagt.
Jagtprotokollen
Jagtprotokollen udfyldes på afrejsedagen. Tolken udfylder dette dokument sammen med jagtlederne.
På bukkejagten møder en såkaldt jagtkommission op, da det er vigtigt at bukkenes alder og opsats bedømmes
og føres til protokol i forhold til kommende års fastlæggelse af afskydningstal.
Protokollen udfyldes i tre eksemplarer:
Ét eksemplar til dig, ét til den polske jagtorganisation og ét til Jagtbussen.dk
Her angives dine evt. trofæers vægt, størrelse og tidspunktet for, hvornår du har nedlagt vildtet.
Protokollen er dit eneste talerør overfor den polske jagtorganisation.
Det er i protokollen, du skal skrive (gerne på dansk), hvordan og om du har været tilfreds med arrangementet ros og ris. Dette gælder alt fra jagt til den seng du har sovet i sover i og den mad du har spist.
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Protokollen ligger til grund for din slutafregning fra Jagtbussen.dk - måske skal du betale lidt ekstra, eller måske
skal vi tilbagebetale dig lidt efter din hjemkomst.
OBS Alt hvad du skriver under på i protokollen står til troende – det gælder f.eks. også enkeltværelser, som du
måske ikke har forudbestilt og betalt forud, men er blevet dig tildelt. Så fanger bordet og der skal betales.
Afregning efter jagten
Du kan forvente, at der vil gå mellem få og indtil 14 dage før den endelig afregning tilsendes dig fra
Jagtbussen.dk
Skal du have penge retur fra Jagtbussen.dk bedes du efterfølgende tilsende os dine kontooplysninger, så vil du
indenfor 8 dage modtage tilbagebetalingen fra Jagtbussen.dk
Valuta - pengeforbrug
Den polske møntenhed hedder Zloty. 1 Zloty svarer i skrivende stund til ca. kr. 1.80. Du vil altid kunne begå dig
i Polen med Euro. Sørg derfor altid for at medbringe Euro, som altid kan veksles i Polen til Zloty.
Du kan også bruge Euro som drikkepenge, hvorfor det gælder om at medbringe nogle små sedler.
De fleste bruger ikke ret mange lommepenge på rejsen, da man jo får sin fulde forplejning på
indkvarteringsstedet. Evt. udflugter under opholdet kan evt. arrangeres via tolken.
Bor du på hotel eller pension kan du både købe vin, øl, vand og spiritus på stedet – MEN... du kan stadig
medbringe din egen, så længe du rydder pænt op efter dig selv.
Slutteligt....
Vil vi ønske dig en rigtig god rejse til Polen. Mange store jagtoplevelser ligger forhåbentlig forude.
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