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JAKT I NEWFOUNDLAND
Enjoy Hunting AS tilbyr enorme jaktopplevelser i Newfoundland.
Blackbear country!

NEWFOUNDLAND JANUAR
2017

Enjoy 

Hunting
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NYE VENNSKAP
En jaktreise skal være 

sosialt, endten om man 
reiser alene 

eller på en gruppetur med 
stort følge. 

Etter en lang flott dag 
på jakt, er det flott å 
sette seg rundt bålet 
og snakke om dagens 

opplevelser, eldre 
historier eller planlegge 

neste dags jakt.  

STORFLOTT NATUR
I det store utland kan 

man finne mye varierte 
jaktformer i store 

terreng. Man kan op-
pleve alt fra ørken 

og store åpne sletter i 
Afrika, store mektige 
fjell med Ibex i Asia, 

eller store dype 
skoger i Canda eller 

Europa. Valgene er mange 
og opplevelsen stor! 

HØY VILTTETHET
I de fleste landene det 
arrangeres jaktreiser 
til er det vanligvis en 

helt annen vilttetthet 
en her i Norge. Som regel 
får man det man jakter 
etter, og kanskje litt til! 

Når man reiser 
til en kjent 

jaktdestinasjon på kan 
man være rimelig sikker 

på suksess!

JAKTKULTUR
Reiser man på kjente 

utprøvde destinasjoner, 
er ofte naturen og landet 

en opplevelse i seg selv. 
Ofte byr en jakttur på 
nye land, verdensdeler 
og flere nye kulturer og 

opplevelser som er 
annerledes enn her i 

Norge. Nye jaktkulturer  
er noe som mange g jerne 

ønsker å oppleve og ta 
del av.

4 GODE GRUNNER TIL Å REISE PÅ JAKT I UTLANDET
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Bosatt på Eydehavn, Arendal. 
Tidligere partner Exotic Hunting Adventure. 

Fikk virkelig smaken på jaktreiser for 
30 år siden, og har drevet med jaktreiser selv siden 
1996. Driver også med hjortejakt og salg av 
slakteutstyr her hjemme i Norge. Har reist flere 
steder i verden, men klar favoritt er Namibia. 
 

Tlf: +47 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Bor på Tau i Ryfylke, utenfor Stavanger. 
Jobber til daglig innen byggebransjen. 

Startet med tidlig med jakt, både småvilt og 
storvilt. Driver aktivt med lokalt jaktmiljø, skyting og 
ettersøkshund. Har jaktet på alle våre 
destinasjoner, og har drevet med jaktreiser siden 
2009. Klar favorittjakt er fjelljakt både i innland og 
utland.

Tlf: +47 959 90 825 
aleksander@enjoyhunting.no

Dag Kristiansen Aleksander Amdal

ENJOY HUNTING AS
Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si at vi har reist, 
jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har håndplukket våre samarbeid-

spartnere. Vi har tilsammen nesten 40 års erfaring innen 
jaktreiser, noe som kanskje er bransjens lengste?   

 
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med flere outfittere i Europa, Nord Amerika, Afrika og Asia. 

Ingenting er opp til tilfeldighetene, dette er plasser vi selv har reist til flere ganger 
og som har mange gode referanser! 

Vi jobber hele tiden å utvide med flere destinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere en skikkelig jakt, med 
høy kvalitet. Vi setter pris på tilbakmeldinger og erfaringer dere har hatt, 

og vi tar g jerne imot tips og ønsker viss det er noe dere savner noe i vårt sortiment.
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OM NEWFOUNDLAND
KORT INFORMASJON OM NEWFOUNDLAND OG DETS JAKTFORMER.

Newfoundland, øy og provins i Canada, utenfor nordøstkysten av 
Nord Amerika. Øya er 108 860 km2 og utg jør sm.m. den 
nordøstlige delen av Labrador- halvøya provinsen Newfoundland, 
405 212 km2. 

Sen største byen er Saint John’s. Fuktig og værhardt klima med mye 
tåke. Newfoundland må etter alt å dømme ha vært kjent allerede i 
norrøn tid (Anne Stine og Helge Ingstad oppdaget i 1961 rester av 
en vikingbosetning ved L’Anse Aux Meadows).

Jaktområdet på Newfoundland er på 2 millioner mål, og ligger helt 
vest og litt syd for byen Corner Brook. Vi har også her vår, høst og 
vinterjakt på mange arter. Og tettheten av svartbjørn er enorm. 
Skulle vi hatt tilsvarende tetthet av bjørn i Norge - ville vi hatt ca 
40.000 bjørn i våre skoger.

Jaktformen i Newfoundland varierer fra lokkejakt, “walk & stalk” 
til posteringsjakt. Åtejakt på svart bjørn er den mest brukte på 
Newfoundland. Det krever mer kondisjon i British Columbia enn på 
Newfoundland under jakten.

Overnatting i jaktleir, og “spike” camp. Og bruk av bil, atv er 
normalt for å komme inn i områdene. På Newfoundland har de 2 
flotte hytter med plass til store grupper. Begge hyttene er godt 
møblerte med varmt og kaltd vann.

New Foundland betyr rett og slett ”ny funnet land” og når det 
g jelder jakt og fiske er denne øya meget spesiell. Få steder på det 
nordamerikanske kan skilte med et så rikt dyreliv. Det finnes ikke 
maken i tetthet av store dyr som svartbjørn, elg og caribou.
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Skal man jakte på svartbjørn er våren den beste tiden for åte jakt, 
da bjørnene kommer ut av hiet og er sultne. Den type jakt som vi 
driver er åtejakt på våren. På høstjakten treffer man ofte bjørner 
ute walk & stalk jakt, da de er mer aktive på høsten. 

For jegere som ønsker å komme lenger utenfor allfarvei, kan vi 
tilby to spissleirer med adkomst kun ved hjelp av terrengkjøretøy. 
Det er mange jegere som har tilbrakt noen netter i en av disse 
komfortable hyttene i nærheten av viltet de er ute etter.

Valuta: 
Canadisk dollar (CAD)

Offesielt språk:
Engelsk
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OM NEWFOUNDLAND
KORT INFORMASJON OM NEWFOUNDLAND OG DETS JAKTFORMER.

Newfoundland og Labrador er en unik del av Canada når det g jelder 
lokalbefolkningens vennlighet, den særegne kulturen, samt 
blandingen av et moderne samfunn og avsidesliggende områder,
og på toppen av det hele kommer enestående muligheter til 
storviltjakt!

Moose: 
Det finnes en livskraftig og økende elg bestand.
Fangstprosenten ligger hele tiden på rundt 90 %. Vi gir jegerne en 
ypperlig mulighet til å felle en av disse flotte kjempene. Hvert år 
felles det okser med gevirmål på mellom 1 og 1,3 meter. Størrelsen 
på elgen på Newfoundland er stort sett i samme størrelsesorden 
som i BC. Så hvis du aldri har felt en elg , eller hvis du vil prøve å få 
et større dyr – da er Newfoundland rette plassen for deg!

Woodland Caribou: 
Det er kun i Newfoundland du virkelig får anledning til å drive jakt 
på disse tallrike og praktfulle dyrene. Fangstprosenten ligger hele 
tiden opp mot 100 %. Hvert år felles det dyr i alle kategorier. Enten 
du driver jakt med pil og bue, svartkrutt eller rifle, kommer vår 
caribou til å gi deg en opplevelse for livet!

Svartbjørn: 
Vi kan også tilby en av Newfoundlands mest omfattende vår/høst-
jakt på bjørn. I området finnes det en stor bjørnebestand, og det 
er ikke uvanlig å støte på hanndyr på over 200 kilo. Bjørnejakten 
foregår ved bruk av åte, traping eller walk & stalk – og vi satser 
hardt på å gi hver jeger muligheten til å felle et av disse prakt-
eksemplarene.
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For jegere som avslutter jakten tidlig , kan vi også tilby muligheten 
for fiske i vår sesongen, så vel som småviltjakt om høsten. 

Jaktturene bestilles med guide-/ jegerforhold på 1:1 
med mindre en gruppe ber om at forholdet skal være 2:1. 

Alle guidene har mange års jakterfaring – og hver av dem har sine 
egne hemmelige favorittsteder som jegerne får oppleve.

På øya er det en stor elgbestand på ca 150.000 dyr. Caribou på 
omtrent det samme nivået. Tellinger viser at det finnes antagelig 
mellom 30.000 til 40.000 bjørn.
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OM JAKTEN
Jakt i Newfoundland byr på store naturopplevelser og en flott jakt med dyktige guider.

Priseliste for Newfoundland 2013:

Vårjakt: 5 dagers jaktturer i mai til juli.
5 dagers svartbjørnjakt (1:1)   Cad 3500,-
5 dagers svartbjørnjakt og laksefiske (1:1) Cad 4500,- 
Svartbjørnjakt nr. 2   Cad   500,-

Høstjakt: 5 dagers jaktturer i september - november
5 dagers svartbjørnjakt (1:1)   Cad 3500,-

5. Day Moose hunt  Drive in Camp                   Cad. 5000,-
6. Day  Moose Cormack Lake (fly in)               Cad 6150,-
6. Day Moose Pond Trophy Camp (fly in)          Cad 6150,-
6. Day Moose Cross Pond (fly in)                      Cad 6150,-

5 dagers caribou (woodland) (1:1)  Cad 9660,-

Kombinasjonsjakt, “fly in remote camp”
Kun høstjakt, 5,5 jaktdager.
5 dagers elg & caribou 1:1)   Cad 14 000,-

Det er mulig å jakte både med rifle og bue på alle arter på 
Newfoundland. Ta kontakt for mer info.

Hva er inkludert i jakten og hva er ikke med i pakkepris:

Hva er inkludert:
Overnatting i tømmerleir, alle måltider og “softdrinks”. 4 x 4 bil 
og ATV, troféavgift, lokale skatter og avgifter. Jaktlisenser, felt-
behandling av troféene (saltet og fryst). Prof. guide (1:1) og annet 
nødvendig personell.

NB. Pick-up and drop-off i Corner Brook tidlig mandag morgen og 
sent lørdag ettermiddag. (om ikke annet er avtalt)

Hva er IKKE inkludert:
Utstopping, pakking, forsendelsedokumenter og frakt av trofé. 
Personlig forsikring og troféforsikring. Våpen og ammunisjon.    
Flybilletter, hotellopphold og transport til/fra Corner Brook               
eller Stephenville. Øl, vin og annet alkoholholdigdrikke. Kjøtt etter   
jakten tilhører outfitter. Tips til guide.

Reiseruten går normalt ut fra Oslo til London, derfra videre til 
St. Johns eller Halifax, og siste strekning blir fra St. Johns eller 
Halifax til Deerlake. Når du ankommer Deerlake tar du flybussen 
til Corner Brook, du vil da finne ditt hotell og slappe av til morgen 
etter. 
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Du blir hentet på hotellet og kjørt til jaktområdet. Reisetiden totalt 
er rundt regnet 10-12 timer, med inkludert pauser og flybytte.

Turen tar ca 7-8 dager litt avhengig av reiseruten. Etter jakten er 
avsluttet (lørdagen) blir du kjørt til Corner Brook, og avslutter med 
en hotellovernatting før du drar tilbake til Norge ig jen.

Ankomst søndag. Jakt perioden er fra mandag til fredag. 
Lørdag er det retur tilbake til Corner Brook. Skulle du ønske å 
forlenge jaktperioden, må dette avtales på forhånd og godkjennes 
av outfitter. 

Det er ikke lov å jakte på søndager. 
(Gjelder hele Newfoundland).

Våpen kan leies i campen - stort utvalg av gode våpen. 

Når det g jelder utstopping vil outfitter tilby dette via sitt eget 
taxidermy kontor. Dette avtales under oppholdet på Newfound-
land og har ingenting å g jøre med jaktpakke fra Enjoy Hunting                      
Vi anbefaler at du og utstopper setter opp en avtale for pris og lev-
ering. Vi er behjelpelig med å få dine trofeer hjem til Norge på best 
mulig måte, men det inngår ikke i jaktpakken og blir å betrakte 
som en egen avtale om dette skal finne sted.

Enjoy 

Hunting
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Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet, Safari Club Inter-
national, Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger Forbund samt flere 
andre jakt og reise relaterte organisasjoner.

Alle jegere bør spesifisere de arter som er det primære for jakten, 
slik at jakten på det spesielle dyret/dyrene bedre kan legges til 
rette.

Når det kommer til bestilling , forespørsmål osv, så skal det ikke 
være noen overraskelser. Du vil få en nøyaktig oversikt over hva 
det koster - fra A til Å. Alt som er inkludert og hva som ikke er 
inkludert i din reise vil bli informert - enten det er per tlf, email 
eller skriftlig.

Kontoret i Arendal:
Dag Kristiansen
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting
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En av jaktcampene på Newfoundland

.BILDER JAKTCAMP.


