Kære Drivjagtsjæger,
”Vigtig info før din bustur”
Forud venter forhåbentlig en god tur med store jagtoplevelser og godt kammeratligt samvær.

Afgang og parkering og kørselsrute
Der samles op på aftalt adresse ned gennem Jylland, som oftest med start hos Jelling Jagtrejser, Gl.
Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård – her er masser af parkeringspladser, hvor din bil holder sikkert i de dage
rejsen varer.
Der fortsættes til grænsehandlen v/ Otto Duborg. Her holdes en passende indkøbspause

Grænsehandel
Aftaler om fælles indkøb ved grænsen osv. vedrører ikke Jagtbussen.dk. Det står den enkelte deltager frit for
om han/hun vil deltage i fælles indkøb eller passe sig selv.
Når vi har handlet ind servers en ”stor” sandwich – der serveres igen en sandwich midt på eftermiddagen.
Med disse to måltider kan du sagtens klare dig på indtil vi er fremme til aftensmad.
På busturen er der fri kaffe, øl og vand. Vi forventer at være fremme ved indkvarteringerne sen eftermiddag.
Fra den Dansk/Tyske Grænse fortsættes mod Szczecin ved den Polske grænse, hvor vi møder vores polske
samarbejdspartner, der guider os de resterende cirka 2 timer.
OBS. Vi ved at en bustur er hyggelig. Vi vil gerne henstille til, at man optræder sobert og pænt, når bussen
ankommer til slutdestinationen – dette sagt uden at være formanende!

Busturen - bagage
Vi er to drivjagtsgrupper i bussen. Der er 50 sæder i bussen og vi bliver maks. 30 i bussen.
Hver jæger kan medbringe én bagagekuffert, én riffelkuffert (hardboks), samt et stk. håndbagage.
Håndbagagen kan tages med ind i bussen.
Riflen medbringes i en låsbar flykuffert (hardboks) – riflens lås / bundstykke og ammunition pakkes i din lås
bare bagagekuffert.
Evt. indkøb ved den dansk/tyske grænse læsses i det omfang det kan være der, ind i bussens forreste højre
side og ellers tages det med ind i bussen.
OBS … der kan alene handles ind til eget forbrug under dit ophold i Polen.
Medbring evt. klistermærker / markeringsmærker med navn på til dine indkøb.
Du vil, før vi når den dansk/tyske grænse, få information om, hvad der kan købes på indkvarteringsstedet.
_______________________________________________________________________________________
Gruppe 1.
Jagtrevir:
Indkvartering / Hotel / Pension
Gruppen indtager pladserne forrest i bussen
Gruppen læsser bagage i bussens venstre side længst fremme.
Højre side af bussen forsøges friholdt til grænsehandel.

Gruppe 2.
Jagtrevir:
Indkvartering / Hotel / Pension
Gruppen indtager pladserne bagest i bussen
Gruppen læsser bagage i bussens venstre side længst bagest.
Højre side af bussen forsøges friholdt til grænsehandel.
_______________________________________________________________________________________

På busturen retur og hjemkomst
Vi forventer afgang fra Polen cirka kl. 7.00 (hold 2) og 08.00 (hold 1) – mere præcist fra tolk og rejseleder ved
det sidste aftensmåltid i Polen.
På hjemturen fra Polen serveres der alene kaffe, øl og vand – der holdes spisepause på vejen hjem, hvor
deltagerne for egen regning køber lidt spiseligt.
Vi forventer ankomst til den Dansk/Tyske Grænse sidst på eftermiddagen

Opholdet på destinationen
Som udgangspunkt indkvarteres i dobbeltværelser. Der kan reserveres enkeltværelse i det omfang de findes –
pris kr. 175,- pr. døgn.
Der serveres morgen- og aftensmad på indkvarteringsstedet – frokosten (suppen) indtages i skoven på jagten.

Jagten – regler og parole
Alle jægere / skytter skal bære orange vest eller som minimum orange hat under jagten.
Det er ikke nok at bære orange bånd.
Der vil være en tolk på stedet – tolken taler enten engelsk og tysk eller begge sprog.
Der kan i skrivende stund ikke anvendes lyddæmper i Polen.
Den parole der afsiges af jagtlederen skal følges – evt. afskydning af vildt, der ikke er frigivet i parolen kan af
jagtlederen straffes med bøde, også selvom det pågældende stykke vildt har jagttid.
Det er alene parolen og revirets afskydningspolitik der er afgørende for, hvad der må skydes.

Under jagten
Det vigtigste af alt på en drivjagt er sikkerheden – Drivjagt er den farligste form for jagt overhovedet, hvorfor
det forventes, at den enkelte jæger er sig dette bevidst - følgende regler SKAL overholdes:
1. Den parole jagtlederen på reviret holder forud for drivjagten skal efterleves.
2. Mellem såterne og på køretøjerne skal riflen bæres afladt og med åbentstående lås/bundstykke.
3. Når du er anvist din post, og du har haft kontakt med begge dine sideposter, kan du lade din riffel og
principielt afgive skud, hvis chancen opstår (også selvom såten ikke er blæst på).
4. Såten blæses af og på. Er såten blæst af, må der under ingen omstændigheder afgives skud.
5. Forlad ikke din post så længe såten ikke er blæst på eller ikke er blæst af. Dette gælder også selvom du
evt. har en anskydning liggende.

6. Der kan, når forholdene tillader det, skydes ind i såten, dog aldrig længere ind end dertil, hvor du har frit
udsyn og sikker kuglefang - skyd aldrig længere ind end 40 meter. Der må alene skydes til vildsvin, og råvildt
samt ræv og mårhund ind i såten. Når driverkæden nærmer sig og tydeligt kan høres skydes der naturligvis
ikke ind i såten.
7. Der må aldrig skydes til då- og kronvildt ind i såten.
8. Sørg for at alle poster / skytter står på samme linje / samme side af evt. skovveje og lign.
9. Før aldrig din riffel i anslag, hvor du trækker dit sigte og løbet forbi og gennem din nabopost.
10. Sidder du på en jagtstol, skal du altid rejse dig ved skudafgivelse.
11. I tilfælde af, at flere afgiver skud til samme stykke vildt, og der måtte opstå tvivl om, hvem der har afgivet
den dræbende kugle, afgør jagtlederen, hvilken jæger vildtet tilfalder.
12. Anskudt og såret vildt afregnes som nedlagt vildt.
13. Råbukke nedlagt i fredningstiden afregnes særskilt med særlig høj afgift – vær derfor sikker når du skyder
til råvildt.
14. Der må ikke nydes alkohol lige før og under drivjagterne.
15. I forbindelse med parolen, kan du blive bedt om ved din underskrift at bekræfte, at du agter at efterleve
revirets parole og evt. overtrædelse kan medføre bortvisning.
16. Husk en tilbageholdt kugle er aldrig en forgæves kugle. Vi skal alle tænke os en lille smule ekstra om.

Evt. prislister, særaftaler og puljeskydning
Samtlige deltagere har fået tilsendt den prisliste der skydes og afregnes efter – se her bagest.
Jeres faktuelle afskydning modregnes i depositum cirka 8 til 14 dage efter hjemkomsten.
Eventuelle aftaler og puljer i de enkeltete grupper vedrører ikke Jelling Jagtrejser.
Det står den enkelte deltager frit for, om man vil indgå i disse puljer og aftaler.
Måtte der blive lavet puljer er det op til puljebestyreren at aflevere et udførligt og forståeligt regnskab til
Jagtbussen.dk, som ikke komplicerer slutafregningen.

Afrikansk svinepest
Du bedes læse nedenstående fra de veterinære myndigheder.
Selvom der ikke optræder svinepest i netop vores område af Polen p.t. er det vigtigt at understrege, at vi ikke
hjemtager hverken kød eller skind af vildsvin på denne rejse.
Til danske jægere og jagtrejsebureauer
Igen i år, har der været og er stadig mange udbrud af den smitsomme og alvorlige svinesygdom afrikansk svinepest, i
Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Hviderusland og Rusland. Der ses udbrud både blandt vildsvin og tamsvin.
Det er derfor vigtigt at de danske jægere, der går på jagt i de berørte lande, efter fx vildsvin, er opmærksomme på at
minimere risikoen for at overfører sygdommen til danske svinebesætninger. Det gøres ved, at vaske og desinficere tøj,

fodtøj og udstyr, der har været med på jagt, inden jægeren returnerer til Danmark. Det er forbudt at tage nedlagt
vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en informationsskrivelse til jægere der går på jagt i udlandet. Skrivelsen indeholder en
række relevante links samt beskriver hvilke forholdsregler jægeren skal tage. Informationsskrivelsen er vedhæftet denne
e-mail, og den er også at finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk
Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark. I 2007 blev sygdommen for første gang konstateret i
Georgien, og den blev herefter spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. I 2012 blev det første tilfælde fundet hos
tamsvin i Ukraine, og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest, også hos
tamsvin. I 2014 spredte svinepesten sig ind i EU til Estland, Letland, Litauen og Polen, både vildsvin og tamsvin.
For de lande, hvor der er fundet afrikansk svinepest gælder det, at der er indført restriktioner for ind- og udførsel af svin,
svinekødsprodukter og jagttrofæer. Et kort over disse områder er vedhæftet denne e-mail. Hvad disse restriktioner helt
præcist dækker over, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk
Informationsskrivelsen og kortet over områder med restriktioner som følge af udbrud med afrikansk svinepest, må I
meget gerne udlevere/sende til jægere og jagtselskaber I har kontakt med, der skal på jagt i de berørte lande. I skal
være velkomne til at vende tilbage hvis I nogen spørgsmål.
Med venlig hilsen
Sisse Berg Wulff Dyrlæge l Dyresundhed +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt
Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk

Vagttelefon
Rejselederen Kasper Andersen kan under busturen træffes på telefon:
(+45) 2210 8060 – send evt. en SMS, så vil Kasper kontakte jer snarest muligt.
I er også velkomne til at kontakte kontoret hos Jagtbussen.dk og Jelling Jagtrejser i åbningstiden fra kl. 09.30
og 16.30 på telefon (+45) 7587 2344.

Lige et par staldtips …
Du vil sandsynligvis ikke finde anvendelse for hverken skydestok eller håndkikkert, som ikke er ideelle på din
drivjagt, idet vildtet som regel er i bevægelse og forholdsvis tæt på dig.
Det er selvfølgelig helt op til den enkelte deltager.
En jagtstol er en rigtig god idé.
Sørg vor at være klædt varmt på, så du vil kunne modstå alle vejrtyper. Sørg for solidt og varmt fodtøj, hue
og handsker – din dag er ødelagt, hvis først du kommer til at fryse.
God idé at medbringe en rygsæk til alle dine ting.
Håndklæder og sengetøj forefindes på destinationen.

Drikkepenge
Det er normalt, at man ved den afsluttende parole giver € 25,- pr. jagtdag pr. dansk jæger til deling mellem de
polske drivere, der er gået igennem tykt og tyndt for dig dagen igennem – altså 3 dages jagt betyder i alt
€ 75,-. Det er fint at samle disse drikkepenge efter hver dag efter endt jagt og lade gruppelederen dele dem
blandt driverne.
Normalt gives også en drikkeskilling til deling mellem det personale der har opvartet dig under opholdet – vi

foreslår også her € 10,- pr. deltager.
Ligeledes forventer tolken en lille drikkeskilling – vi foreslår € 10,- til 20 pr. deltager.
Den samlede drikkeskilling vil derfor løbe op i cirka € 100,- pr. dansk jæger.

________________________________________________________
Forventninger …
At sælge jagtrejser handler om at sælge ”en pose forventninger” og indfri dem.
Det er vigtigt, at man har forventningerne til en drivjagt, på det rigtige niveau.
Dette er rigtig jagt på den frie vildtbane og ikke scener til optagelse af ”Vildsvinefeber”.
Får man en enkelt eller to chancer på en jagtdag, skal man være glad og sørge for at udnytte den.
Den afrikanske svinepest har medført, en voldsom beskydning af vildsvinebestanden i Polen, hvilket har
betydet, at fredningen af søer er helt eller delvist bortfaldet – dette er mærkbart på svinebestanden – der er
ikke så mange som tidligere år. Skyd derfor frisk til råer, lam, hinder og kalve.
HUSK - at det du har betalt kr. 7.295,- til er en jagttur med bus fra DK, frie drikkevarer i bussen, sandwich på
udrejsen, polsk jagtorganisation, polske klappere, polske hunde, polsk jagtlicens, polsk forsikring, mulighed for
tre dages frisk luft i den polske natur, transport i reviret, fuld forplejning, 4 nætter i en polsk seng.
Du har ikke købt en garanti for, at du skyder noget.
Trofæerne kommer i tilgift, og dem har du ikke betalt for - Du har betalt et depositum, som du får ubeskåret
tilbage, hvis jagtheldet ikke står dig bi.
HUSK - at det er først når vi nedlægger vildt at polakkerne tjener penge, hvorfor de vil gøre alt, hvad de kan
for, at bringe vildtet frem. Ingen har noget ud af, at resultatet udebliver, hverken dig som jæger, polakkerne
eller Jagtbussen.dk
En ting er helt sikkert, du får en rigtig god oplevelse, hvis du slår dit sociale gen til.
Nyd din rejser

KNÆK OG BRÆK!
Kasper Andersen, Jelling Jagtrejser
Rejseleder / +45 22108060

Prislisten der afregnes efter på drivjagten
Råvildt
Skudt eller anskudt rå/lam
Anskydning af rå og lam
Buk nedlagt i fredningstiden

DDK
400,400,4.000,-

Kronvildt
Indtil 1,99 kg
og spidshjort (sprosser over 25 cm)..............
Fra 2,00 kg til 2,49 kg....................................
Fra 2,50 kg til 2,99 kg....................................
Fra 3,00 kg til 3,49 kg....................................
Fra 3,50 kg til 4,99 kg....................................
Fra 5,00 kg til 5,99 kg....................................
pr. 10. g over 5,00 kg
Fra 6,00 kg til 6,99 kg....................................
Fra 7,00 kg til 8,00 kg....................................
Over 8,00 kg..................................................
Anskudt hjort..................................................
Anskudt spidshjort (sprosser over 25 cm).....
Skudt eller anskudt hind/kalv

DDK

Vildsvin...................................
Fra 140 mm til 159 mm..................................
Fra 160 mm til 199 mm..................................
Over 200 mm.................................................

DKK
4.000,4.125,- + kr. 125,- pr. mm over 160 mm
9.000,- + kr. 150,- pr. mm over 200 mm

Søer mv. .................................
Indtil 29,99 kg................................................
Fra 30 kg til 49,99 kg.....................................
Fra 50 kg til 79,99 kg.....................................
80 kg og over.................................................
Anskudt vildsvin...........................................

DKK
800,1.400,2.300,3.200,900,-

3.095,5.150,6.845,7.500,9.280,10.595,- + kr. 35,13.220,- + kr. 47,- pr. 10. g over 6,00 kg
17.440,- + kr. 95,- pr. 10. g over 7,00 kg
25.670,- + kr. 117,- pr. 10. g over 8,00 kg
5.160,1.125,705,-

Øvrige konditioner…
Ovenstående prisliste tager ikke højde for evt. lokale fredninger i drivjagten.
Før hver drivjagt læses en klar parole, som fortæller, hvad der må og kan skydes.
Det er således forventeligt, at der er begrænsninger på hjorteafskydningen.

