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JAKT I SØR AFRIKA
Enjoy Hunting AS tilbyr enorme jaktopplevelser i Sør Afrika.  
Dette er landet man kan skyte det meste innen plains game og 
bor veldig flott!

Sør Afrika Januar
2016
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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 SØR AFRIKA
KORT INFORMASJON OM SØR AFRIKA OG DETS JAKTFORMER.

Republikken Sør Afrika er et land i det sørlige Afrika som 
grenser til Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Swaziland 
og Zimbabwe.

Sør-Afrika er økonomisk og teknologisk et av de mest velutviklede 
landene på det afrikanske kontinentet, og politisk et av de mest 
innflytelsesrike. Sør Afrika er kjent for store innbyrdes 
motset- ninger, både innen natur, økonomi, og i forhold 
mellom folkegrupper.

Lokalt navn: Republic of South Africa

Hovedstad: Pretoria er den administrative hovedstaden (1.080.187). 
Cape Town er den parlamentariske hovedstaden (2.350.157) 
Bloemfontein er den juridiske hovedstaden (300.150)

Areal 1.219.080 km2

Hovedpråk Afrikaan, engelsk, ndebele, pedi, sotho, swati, tsonga, 
tswana, venda, xhosa og zulu er alle offisielle språk i Sørafrika

Geografi Sør Afrika er et fjellrikt land med et skiftende og til tider 
ufattelig vakkert landskap, hvor skogområder og barske klippe-
landskap supplerer hverandre. Landet grenser til Namibia i 
nordvest, Botswana og Zimbabwe i nord og Mozambique i nordøst. 
Klimaet er veldig forskjellig , avhengig av hvor i landet man befinner 
seg. 

Men man skal huske på at når det er sommer i Europa er det vinter 
i Sørafrika.

Valuta Sørafrikanske rand (ZAR)
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Jaktformer i Sør Afrika:
På de fleste områdene er det lett å bevege seg i terrenget. Og selv 
om vi deler ofte opp dagen i to økter kan det bli varmt innimellom.

De mest vanlige jaktformene er “walk & stalk”, posteringsjakt, 
åtejakt og av og til drivjakt. Vi tilrettelegger også jakt for de som 
har mindre eller større handicap, slik at alle kan delta på sitt nivå.

Kondisjonsnivået på områdene er fra lett til middels, kun få steder 
er det krevende terreng. Normalt bruker vi 4x4 som observasjon-
platform og når vi har funnet et godt alternativ går vi av bilen og 
jakter til fots. Vind, temperatur og tidspunkt g jør at vi ofte 
varierer jakten. Fra og med juni er det også mulig å benytte 
vannhull som observasjon sted.
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OM JAKTEN
I Sør Afrika er det mye forkjellig vilt og velge imellom, og det er en topp hovedcamp med plass til 
20 mann. Her får du garantert en positiv opplevelse!

Priser for Sør Afrika 2016 (alle priser i US Dollars). 

Mye å velge mellom og en topp hovedcamp med plass 20 personer. 
Her kan du også arrangere kick-off, konferanser osv. Alt ligger til 
rette for en utmerket jakt og utrolig innkvartering i hotellklasse.

Daglige rate:
1 jeger og 1 guide   $ 305 per dag
2 jegere og 1 guide   $ 265 per dag

Observer vanlig  $ 170 per dag
Barn under 12 år   $ 100 per dag
Ankomst og avreise dag regnes som 1 dag.

Jakt lisens per jeger er $ 40. 
Rifle leie per dag er $ 40
(Skuddene du bruker under jakten kommer itillegg) 

Avskytningsjakt kan også arrangeres hele året.
Da g jelder egen prisliste for avskytningsjakt. 
Ta kontakt med oss, eller se jaktpakker på neste side.

Trofeliste. - Dette er priser per dyr i US dollar ($).
Blesbukk      $ 380
Blesbukk - hvit      $ 500
Baboon      $ 200
Bushbuck      $ 700
Caracal      $ 700
Duiker       $ 300
Eland       $ 1900
Fallow deer      $ 620
Oryx       $ 750
Giraffe       $ 2700
Red Hartebeest      $ 620
Impala       $ 380
Kudu under 50”      $ 1150
Kudu over 50”    På forespørsel
Nyala        $ 2300
Mountain Reedbuck     $ 620
Struts      $ 550
Porchupine     $ 200
Springbukk      $ 300
Sort springbukk      $ 650
Hvit springbukk      $ 650
Stenbukk      $ 300
Vervet Monkey      $ 150
Warthog     $ 230
Waterbuck      $ 1900
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Black wildebeest      $ 620
Blue wildebeest      $ 620
Sebra Burchell     $ 620
Sebra Hartmans     $ 1150

Litt rundt jakten:
Normalt lander du i Johannesburg, så drar du videre med fly eller 
blir hentet med bil (etter avtale). Alle våpen dokumenter får du av 
oss, samt invitasjon brev og annet du trenger for import av våpen 
i S.A.

Dette er inkludert i den daglige raten:
- All nødvendig personell i camp og under jakten.
- Mat & drikke (vin, øl, drinker, softdrink osv).
- Felt behandling av trofeer, og levering til utstopper.
- Vask av klær hver dag.
- All transport under safarien. 
- Pick-up og drop-off ved Kimberley flyplass.

Hva som ikke er inkludert i den daglige raten: 
- Leie av våpen, ammunisjon og hagler.
- Flybilletter, eller annen transport til jaktcampen. 
- Hotell overnatting før eller etter jakten.
- Utgifter vedrørende utstopping, frakt osv.
- Tips til guider og staff 

- Wildlife conservation trust (10€ per dyr) 
- Trofemedaljer (PHASA)
- Jaktlisens $40 per jeger.
- 14% skatt til Sør Afrika. 
- Ved Kimberley flyplass må du betale et jaktriflefee på € 40 
   for håndtering.

Pick-up og drop-off fee ved ankomst Johannesburg Airport:
- 1 person $1000.-
- 2 - 3 personer $ 500.- per person 
- 4 eller flere personer $ 250.- per person 

Vi kan også arrangere lengre turer med kombinasjon av 
safari, opplevelse og jakt. Endten det er safari i 
Krugerparken eller Pilensburg nasjonalspark.

Vi tilbyr også jakt til andre områder i Sør - Afrika, 
som Limpopo, Kallahari mm. dersom dette er ønskelig eller 
at man ønsker andre arter som bushbook, Nyala etc.

Eksempelvis Warhog jakt i Kalahari, daglig rate som i 
prisliste på side 6, og man kan skyte så mange gris man vil 
til $ 150 pr. stk. Men da må man skyte alt man ser.
Dette er en flott jakt, men mye gris!. Ønsker du et dyr du ikke 
finner på listen, kontakt oss, de er flere dyr på forespørsel!
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JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i USD! Gjelder jakt med guide 2:1! 

Only Woman in the wild hunt
Trofejakt:

8 dager,  6 dager jakt.

4 trofedyr inkludert:
1x Black or Blue Wildebeest
1x Blesbok
1x Springbok
1x Steembok eller Duiker

Pris 1:1 $ 3080

Constantia special 2014:

8 dager, med 6 dager jakt. 
(Søndag til søndag)

4 trofedyr inkludert:
1x Oryx/Wildebeest/Zebra
1x Blesbuck
1x Impala
1x Springbok/Duiker/Steenbok

Pris 1:1 $ 3500

Trofejakt 1:1 PH:

8 dager, med 6 jaktdager.

4 dyr inkludert:
1x Watherbuck
1x Oryx/Wildebeest/Zebra
1x Blesbuck/Impala

Pris 1:1 $ 4500

KALAHARI KURS

-2500,-  USD- -2850,-  USD- -3300.-  USD- - 4200,-  USD-

WOMAN ONLY 1 SPESIAL TROPHYHUNT #1

- Pakke 1 - - Pakke 3 -- Pakke 2 - - Pakke 4 -

Kalahari Safari Course Hunt:

8 dager,  6 dager jakt.

5 stk ikke trofedyr inkludert:
1x blesbok
3x springbok
1x impala eller warthog

Pris 1:1 $ 2750
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Trophy Hunt:

7 dager, 5 jaktdager.

3 Trofedyr inkludert.
1x Kudu (under 50”)
1x Blesbuck
1x Springbok 

Pris 1:1 € 5700

Gjelder 1 jeger og 1 ledsager!

7 dager, 5 jaktdager.

3 Trofedyr inkludert:
1x Oryx
1x Bleshbok eller impala
1x Springbok eller steenbok

 

Prisen g jelder 1 jeger med følge!

Gjelder 2 jegere og 1 ledsager.

8 dager, 6 jaktdager.

8 Trofedyr inkludert:
2x Oryx
2x Warthog/Duiker/Steenbuck 
2x Bleshbok eller impala
2x Springbok

Totalpris 2 jegere 2:1

Ektepar eller far og sønn 
pakke! Gjelder 1 jeger og 1 
ledager.

8 dager, 6 jaktdager.

Gjelder 1 jeger og 1 ledsager. 8 
dager, 6 dager jakt. 
Dyr kommer i tillegg til pris iht. 
prisliste over.

ENJOYHUNTING 1

-3300,-  USD--3100,-  USD- -6500,-  USD- -1750,-  USD-

TROPHYHUNT #2 ENJOYHUNTING 2 ENJOYHUNTIN 3

- Pakke 5 - - Pakke 7-- Pakke 6 - - Pakke 8 -

PRIS GJELDER 1 JEGER OG 1 LEDSAGER!

PRISEN GJELDER 2 JEGERE OG 1 LEDSAGER!

PRIS GJELDER 1 JEGER OG 1 LEDSAGER!
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Noen referanser i Sør Afrika:
Jan Petter Øvrehus, tlf: 900 19 9994
Mail: jan-p@aksel.no

Roy Veland, tlf. 982 93 510 
Mail: rbv@ryftre.no 

Christian Schinstad, tlf: 911 68 823
Mail: christianschinstad@hotmail.com
Be g jerne om flere referanser!

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

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.

Kontakt oss:

Kontoret i Arendal:
Dag Kristiansen
Våjeveien 112, 4810 Eydehavn
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Vervikhagen 10, 4120 Tau.
Tlf: 959 90 825

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting
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I Sør-Afrika er det en meget flott camp. Stor spisesal, oppholdsrom med bar, tv, biljard og salong. 
Flere flotte dobbeltrom med eget bad. Et nydelig uteområde med flere oppholdsteder.

.BILDER JAKTCAMP.

- Spisesal -

- Dobbeltrom -

- Uteplass med grill -

- Uteområdet -


