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JAKT I BRITISH COLUMBIA, CANADA
Enjoy Hunting AS tilbyr jakt og opplevelser i BC, CANADA. Moose, Bjørn, Elk, Grizly og Ulv.
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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 CANADA
KORT INFORMASJON OM BRITISH COLUMBIA, CANADA

Canada er verdens nest største land. Kombinasjonen 
mellom allsidig geografi og rik kultur, g jør Canada til en 
utømmelig kilde av vakre naturopplevelser og 
fascinerende møter med den varierte befolkningen. 
Fra isbreer til varme kilder, fra mektige fjell til flatt 
prærielandskap, fra bar- og løvskog til regnskog. 
Canada har alt i store mengder.

British Columbia.
British Columbia, provins i det vestlige Canada, ved 
Stillehavet, 944 735 km2, ca. 4,2 mill. innb. (derav ca. 
60 000 indianere). 

Hovedstad Victoria, største by Vancouver. Området er et 
fjelland med mange fjorder og til dels fruktbare daler. 
Fuktig kystklima. Et perfekt sted for jakt og fiske 
opplevelser. Jakten i British Columbia er fordelt på vår, 
høst og vinterjakt.

Vi har flere jaktområder i British Columbia, og de er 
geografisk plassert i den østre og nordlige delen av 
provinsen. Du blir hentet i Fort St. Jons, og reiser videre 
derfra per bil. Normalt tar flyturen fra Europa ca 16 
timer totalt ink. mellomlandinger.

Jaktformen i Canada varierer fra lokkejakt til “walk 
& stalk” og til posteringsjakt, vi tilbyr også flåtejakt i 
noen tilfeller.

Det krever mer kondisjon i British Columbia enn på 
Newfoundland under høstjakta.

Overnatting i jaktleir, teltleir og “spike” camp. 
Bruk av bil, atv, og båt er normalt for å komme inn i 
områdene. Så videre til fots og gode sko er et “must”. 
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For vår samarbeidspartner i BC har jakt har vært en 
livslang lidenskap for hele familien å drive Williston 
Lake Outfitter er en drøm som går i oppfyllelse for dem. 

Vårt jaktområde ligger på bredden av Williston Lake i 
den nordlige delen av de vakre fjellene. Vårt dyrelivsom-
råde strekker seg over ca 4.000 km2, hvor du finner 
den sanne kanadiske villmarken med bratte fjell,  åser, 
daler, elver og innsjøer. Med vår komfortable lodge, 
jakthytter og teltleirer kan vi tilpasse jakten for 
å få jakten du drømmer om.

Jakt datoer:
Svart bjørn: 15. - 20. mai, 22. - 27. mai, 29. mai - 3. juni
Steinfår 1. - 29. august
8-dagers høstjakt Etter avtale
12-dagers høstjakter:
Hver brunst & elg 1 - 13 september
Elk & Moose 17. - 29. september
Moose brunst 3. - 15. oktober
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JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i USD!
Man kan også skyte flere dyr i tillegg til pakkene. Ta kontakt med oss! 
Ingen pakker inneholder flybillett.

ELKjakt i brunsten!
Walk & Stalk og lokking!
Høstjakt etter Elk er en stor del av våre erfaringer på Williston 
Lake Outfitters. Den spennende jakten på denne majestetiske 
trofeet som starter i september der brunst er på sitt høydepunkt.
Ekkoet i fjellene i den brølende Elk, forårsaker at pulsene stiger til 
og med den mest hardkokte jegeren ... 

Høst Brunst jaget USD 7000
• 8 jakt dager
• 1 av følgende arter: elg , elg , fjellgeit
• Trofé avgift USD 3.500
• Inkl. 1 ulv

SVARTBJØRNJAKT ELKJAKT BRUNST

Vi jakter på svart bjørn på “spot & stalk”, dvs. Vi undersøker 
områdene med ATV og kikkert. Når en skytbar bjørn er funnet, 
fortsetter jakten til fots. Vi jakter hovedsakelig svartbjørn fra 
vår hovedleir, men hvis du vil ha mer dyreliv, kan vi også jakte på 
de mange jakthyttene og teltleirene i området.

Jakt på Sortbjørn USD 3.000
• 6 jakt dager
• 2 svarte bjørner
• Trofé avgift USD 1.500 pr bjørn
• Inkl. 1 ulv

- F r a  3000,-  USD- -F r a  7000,-  USD-
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Steinfår er en av de mer sjeldne dyrene i verden. De finnes bare i 
den nordlige delen av British Columbia og i sørlige Yukon. Dette 
kombinert med den utfordrende jaktformen g jør dette troféet så 
ettertraktet over hele verden.

Steinfår finner vi høyt på de sparsomme fjellene, og de er derfor 
veldig tiltalende. Vær forberedt på skyteavstand for å være lang. 
Vi jakter Steinfår med hester som det primære transportmiddelet.

Jakt på Steinfår USD 32.000
• 14 jakt dager
• Inkl. 1 Steinfår og 1 Ulv

Moose / Bjørn / Ulv
Williston Lake Outfitters leverer spennende høstjakt på kanadisk 
elg i vårt svært varierte område. Den kanadiske elven finnes i de 
nedre våtmarkene i dalene og høyere opp i terrenget.

Når vi jakter på elg , kommer vi til området enten med ATV eller på 
hesteryggen. Vi bor i vår hovedleir eller i jakthytter og teltleirer 
vi har i området, avhengig av hvor vi har sett den største elgen.

Combo Autumn Chase USD 9.500
• 12 jakt dager
• 2 av følgende arter Moose, Elk, Mountain Geit
• Trofé avgift USD 3.500 pr trophy
• Inkl. 1 ulv

- F r a  32  000,-  USD- -F r a  9500,-  USD-

STONE SHEEP MOOSEJAKT / ELK HØSTJAKT

JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i USD! 
Man kan også skyte flere dyr i tillegg til pakkene. Ta kontakt med oss! 
Ingen pakker inneholder flybillett.
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JAKTPAKKER
Jaktpakker, alle priser i USD! 
Man kan også skyte flere dyr i tillegg til pakkene. Ta kontakt med oss! 
Ingen pakker inneholder flybillett.

Winter Wolf Hunting USD 6 000

Vi har en stor bestand av ulver i området. Vi ser ofte sine spor 
langs skogsveiene eller rundt resten av villmarkens favoritt-  
områder. Jakt ulv er veldig spennende! De opptrer plutselig , og du 
må være klar til å ta et raskt skudd!

• 6 jakt dager
• Inkl. 2 ulver
• Min. 2 personer

FULL PAKKE JAKT VINTER JAKT ULV

Full pakkejakt USD 41.500
Her har du sjansen til å jage all jakt i vårt område på en og samme 
jakt! Du er lisensiert til å forlate elg , elg , fjellgeit, steinfår, hvit 
halehjort, svart bjørn og ulv.

Vi jakter “spot og stalk” på alle arter, og jakt er ferdig på 
hesteryggen, på ATV, til fots eller med båt.

• 21 jakt dager på stein sau, fjell geit, elg ,
• Elk, White Tail Deer, Wolf og Black Bear
• Inkl. 1 Steinfår og 1 Ulv
• Trofékostnader: Berggeit USD 3.500, Black Bear USD 1.500
Elg , elg , hvit halehjort USD 2.500

- 41  500,-  USD- -6000,-  USD-
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Tilleggspriser:
Ekstra dyr:
• Vurderer jakttiden for hver art
• Lisens for flere dyr må forhåndsbestilles
Tag / lisens trofé avgift
Black Bear USD 180 / USD 1.500
Mount. Caribou USD 230 / USD 3.500
Mule Deer USD 125 / USD 3.500
Hver USD 250 / USD 3.500
Moose USD 250 / USD 3.500
Mountain Geit USD 350 / USD 3.500
Whitetail hjort USD 125 / USD 3.500
Game Bird USD 50 / USD 0
Medfølgende USD 350 / dag
Leie av rifle USD 150 / jakt må forhåndsbestilles
Ekstra jaktdag USD 750 / dag må forhåndsbestilles
Transport til / fra Fort St. John før avtalt tid CAD 400 / 
tur

• 1 Wolf er fri for alle chases, unntatt Winter Wolf jakt
• Alle priser er basert på 1: 1 jakt
• 2: 1 jakt: Rabatt USD 125 pr. dag per dag jeger
• All jakt anses å være fullført når dyrene kjøpte

Ovennevnte priser inkluderer:
• Henting og levering i Fort St. John.
• Bo og helpensjon fra ankomst i hovedleiren for avgang 
fra hovedleiren.
• Personlig veiledning (1: 1) og all transport under jakten.
• Trofébehandling i leiren og forberedelse av trofeer for 
konservator / forsendelse.
• Levering av trofeer til konservator eller fraktagent i 
Fort St. John.
• Alle lisenser og troféavgifter til staten
• Bidrag til HPF, Hunters Preservation Fund (USD 200)

Ovennevnte priser inkluderer ikke:
• Konservator- og fraktkostnader
• Fly til Fort St. John
• Muligens. hotellutgifter i fort st. John i forbindelse med 
retur og retur
• GST 5%
• PST 8% av verdien av overnatting på hovedleiren (USD 
10, - per natt)
• Drikke penger, i Canada, er det normalt å gi en drink til de 
ansatte for god service

INFO OM JAKTPAKKENE



10 w w w.enjoyhunt ing .no

Betalingsbetingelser:
• 25% depositum betales for betaling 60 dager etter bestilling
• 75% på vårjakt skal betales før 1. april året hvor jakten avg jøres
• 75% av høstjaktet skal betales før 1. juli året hvor jakten er 
fullført
• Innskudd kan ikke refunderes, men kan overføres til en annen 
jeger eller en annen dato / år.
• Hvis forhåndsbetalte dyr ikke avbrytes, vil troféavgiften bli re-
fundert ved bankoverføring
• Alle troféavgifter som ikke er forhåndsbetalt, må betales kont-
ant før avreise fra hovedleiren
• Sårede dyr anses å være forlatt, uansett om de er funnet, og 
troféavgiften er betalt.

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

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Vervikhagen 10, 4120 Tau
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no
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I BC er det en meget flotte camper. Her er det både hytter og telt remote camps.
Alle teltene har møbler og vedfyring.

.BILDER JAKTCAMP.

- Hytte -

- Hovedcamp -

- Hovedcamp -

- Hytte -


