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Sortbjørn - British Columbia 
Canada 
Pink Mountain Outfitters 
 
Jagt på sortbjørn med mulighed for ulv i foråret 2019 pris DKK 26.000,- 
Jagten foregår som ”spot and stalk” og der må skydes indtil 2 sortbjørne og 1 ulv 
pr. udenlandsk jæger.  
 
Inkl. i ovenstående pris 
7 dages jagt m. jagtføring 2 x 1, inkl. afskydning af 1 sortbjørn. 
Jagttegn og tags til 2 sortbjørne og 1 ulv. 
Kost og logi og softdrinks. 
Transport under jagten, truck – ATV – kano/båd. 
Afhentning og aflevering til Fort Saint John’s lufthavn. 
Inkl. drikkepenge. 
 

Ikke inkl. i ovenstående pris 
Flybillet til Fort Saint John. 
Trofæafgift for bjørn nr. 2 - 600 $ CAD. Betales kontant efter bjørnen er nedlagt. 
Trofæafgift for ulv - 500$ CAD. Betales kontant efter ulven er nedlagt. 
Hjemsendelse af trofæer (Vi hjælper gerne med formidling af speditør) 
Konservatorarbejde, klargøring, saltning, tørring af skind og kranie og pakning  
CITES-tilladelse - Betales kontant efter bjørnen/ulven er nedlagt 500$ CAD pr. trofæ. 
Evt. jagtføring 1:1 tillæg DKK 6.500,- kr. 
Alkoholiske drikkevarer. 
Leje af riffel 250$ CAD inkl. 2 testskud + 5$ CAD pr. patron, betales kontant. 
Evt. leje af sovepose 50$ CAD. Betales kontant. 
Ved anskydning af bjørn / ulv betales en afgift kontant i Canada på 500$ CAD pr. anskydning. 
Hotel før og/eller efter jagten. 
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Booking betingelser 
Flybilletprisen samt 50 % - betales i depositum betales 8 dage efter booking.  
Depositum tilbagebetales ikke, men kan evt. overføres til en anden jæger indtil 3 måneder før  
jagtens planlagte start. Restbetaling inden 1. april 2019. 
 

Tilfredshedsgaranti 
Hvis en jæger ikke præsenteres for skudchance til en jagtbar sortbjørn, er jægeren velkommen til at rejse 
tilbage til Canada næste år, til halv pris, inkl. afskydning af 1 sortbjørn. 
Vi skal understrege at opholdet på ingen måder er luksuriøst – forplejningen er nødtørftig – til gengæld er 
jagten i top. 
 

Rejsen 

Man flyver normalt fra DK via Frankfurt til Vancouver og herfra videre med indenrigsfly til Fort Saint John. 
Herfra afhentes man normalt, efter en hotelovernatning, af pink Mountain. Det er ligeledes normalt at man 
overnatter på hotel i forbindelse med afrejsen fra Fort Saint John. Dette er ekskl. i prisen 
  

British Columbia 
Landskabet i British Columbia er meget bjergrigt. 60% er dækket af nåleskov, mens kun 3% af arealet er 
opdyrket.  
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