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JAKT I IDAHO
Enjoy Hunting AS tilbyr jakt og opplevelse i Idaho, USA.
Jaktstat nr. 1 i USA, på foten av Rocky Mountain!

IDAHO
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 IDAHO
KORT INFORMASJON OM IDAHO

Idaho er en delstat nordvest i USA. Den grenser mot Montana i 
nordøst, Wyoming i øst, Utah og Nevada i sør, Washington og         
Oregon i vest og mot Canada i nord.

Idaho er en fjellstat som ligger i Rocky Mountains fjellkjeden.           
En av elvene, Snake River, går g jennom den svært dype Hells 
Canyon. Hoveddelen av befolkningen bor sør i staten der Boise er 
hovedstad og største by. Andre byer i sør er Pocatello og Twin Falls.

Som det kommer frem av kartet grenser Idaho til Canada, og reise-
ruten går med fly til Missoula i Montana og deretter videre med bil.

Viss man lander sent i Missoula, er det mest vanlig å legge seg inn 
på hotell, dette ligger ved nært flyplassen og sender g jerne en bil 
for å hente dere. Neste morgen kommer Steve og henter dere på 
hotellet, og det er mulighet til å ta en tur innom en jaktbutikk på 
veien ut til campen. 

Den røde sirkelen viser omtrent hvor jakt og fiske området er 
plassert. Ved sen ankomst eller avreise til Missoula, vi vil være 
behjelpelige med hotell. Hotellet er vant til jegere og har fri hent-
ing/levering til flyplass. Det er 2 1/2 times kjøring fra Missoula 
airport til campen.

Våpen - vi anbefaler at dere leier våpen i USA. Outfitter har mange 
gode våpen, og du vil alltid finne et våpen for din jakt. I dette          
området er det lov å jakte med rifle, bue, armbrøst, svartkrutt og 
håndvåpen.

Depositum - 50% av jakten betales ved bestilling. Resterende beløp 
betales inn 60 dager før avreise. Vi er behjelpelige med flybilletter, 
leiebiler, hotell osv.

Fiske - det er bra fiskemuligheter nesten hele året. På våren er 
vannstanden i elva veldig høy, men synker ut i mai. 
For mer informasjon om dette - ta kontakt. 
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Trofebehandling - standard service fra outfitter er flåing og salting 
for transport til utstopper. Utstopper vil være behjelpelig med alle 
dokumenter for transport til Norge.

Sales tax - eneste skatt som ikke er inkludert i våre pakker. Denne 
er på 6% og kalles IDAHO SALES TAX. Jaktlisenser og tag for det 
enkelte dyr (avgift til staten) kommer utenom pakkeprisene, men 
du vil finne dette skissert i våre prisliste under:

- Jaktlisens  154,75 USD
- Jakt og fiskelisens 240,00 USD
- Tag Elk   416,75 USD
- Tag Deer  301,75 USD 
- Tag Bjørn    31,75 USD
- Tag Ulv     31,75 USD 
- Tag Puma    31,75 USD 

Så snart dere har bestemt dere for hva/hvilke dyr dere skal jakte 
på og har betalt inn depositumet - blir lisenser og tag bestilt og 
betalt inn til staten.

Vi kan også være behjelpeligge med å lage til en rundttur før eller 
etter jakten. Området ligger en 3-4 timer kjøring fra Yellowstone 
narsjonalpark. Vi kan lage til et komplett pakke, eller hjelpe dere 
med leiebil. Ta kontakt for mer info.
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BJØRNEJAKT
Svartbjørn, Puma og Ulvejakt, Jakt vår og høst.

Base Camp Hunt:
Kit Carson Camp, oppkalt etter Kit Carson. Her hadde han sin camp 
da han jaktet som pelsjeger. 

Denne jakten foregår fra en flott “luksus” camp i Deep Creek. 
Til denne campen er det bilvei helt frem og her bor man i flotte           
oppvarmede telt og for servert nydelige måltid. Det sies at dette 
må være den beste “back country camp” i hele Amerika! Ønsker 
man å ikke ta seg ut fysisk er denne campen et godt utgangspunkt 
da den har flere åteplasser bare en liten gange fra bilvei. Jakten 
foregår ved å sjekke åter, og evt. legge ut ny åte samme plassen på 
formiddagen. Tidlig ettermiddag får man servert et bedre måltid, 
før turen går ut på åteplassen for å postere inntill det blir mørkt. 
Etter jakten får man servert et mindre måltid og man sitter rundt 
bordet og deler dagens opplevelser.

Området rundt denne campen er et nydelig området og er perfekt 
for fotosafari. Man kan forvente å se mange flotte villblomser om 
våren, og flere dyrearter som bjørn, elk, g jeiter og sau hele  året. 

Jakten på denne camper er hovedsakelig åtejakt, men hver             
enkelt jeger har full mulighet til å jakte alene på dagtid eller bli 
med guidene å sjekke åtene!

Back Country Hunts:
Vi pakker opp på hester og mule og rir langs Selway River og dens 
sideelver til en camp, rideturen tar ca 3-4 timer. 

Dette er en naturopplevelse som tar pusten av de aller fleste, bare 
det å ri oppover elven er en stor opplevelse i seg selv. Få personer 
får muligheten til å oppleve dette paradiset. På tidlig vår jakten kan 
man bli begrenset på grunn av snø i dette området, så vårjakten er 
hovedsakelig åte jakt, med noen “spot and stalk” muligheter. Høsten 
i dette området er enestående, da kommer man seg lengre opp i fjel-
lene, og man kan ta seg ut på flere stier i området. Dette åpner for 
enklere “spot and stalk” jakt som blir hovedmålet, men selvfølgelig 
er det også mulighet å drive åtejakt. 
 
Man bor også her i gode oppvarmede telt og gode måltider tilberdet 
av guidene. Denne jakten krever noe mer fysisk aktivitet da det 
blir mer gåing på denne jakten enn på Base Camp jakten. Men som 
et plaster på såret er dette jakt for eventyrere etter bjørner som 
antageligvis aldri har sett et menneske før.
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Høst jakt på bjørn:
Denne jakten som varer fra 1. til 14. september er fantastisk for   
“ Spoot and Stalk “ jakt, da bruker vi mye hester for å komme ut i 
terrenget samt går for å observere bjørn, bjørnen beveger seg mye 
mere på høsten om dagen for å beite å g jøre seg klar til vinteren og 
er nok den beste tiden for denne type jakt i Idaho.
Du kan velge mellom en 6 eller 8. dagers jakt, ulvejakten er også 
normalt god på høsten og dere kan kjøpe i tillegg til 2. bjørn               
2. ulvetag til Us. 32 pr. stykk, det tilkommer ingen trofe avgift 
for skutt ulv. Puma kan ikke felles under høstjakten da den først 
starter opp ig jen den 15. sept.

Vår jakt på bjørn:
Dette er jo åtejakt, men det er fult mulig for den enkelte jeger å 
gå på jakt på dagen alene og være med guiden når han går ut på        
morningen for å sjekke åte, mange bjørn er blitt felt da.
Det er selvsagt også mulig å legge opp til en jakt til fots og på
hesteryggen, men da bør det være etter 15. mai da det er stor 
sjanse for at snøen ikke er gått i passet vi må over for å komme inn 
til campen med hestene. Dette vil være en mere krevende jakt og 
setter større krav til fysikk. 

Jakt logostikk:
Jakten vil primært foregå med åte. For buejegere brukes det små 
skjul eller treestands. I Idaho må man bruke fabrikk produserte 
pilspisser, det er det eneste som er godkjent for jakt. 
Det skytes 40/50% brune bjørner i dette området.

All mat, overnatting, og guider er ordnet på forhånd. Kostnad av 
personelig utstyr som jaktutstyr, sovepose, rifle eller bue, jaktlis-
ens, lisens på dyr, transport til og fra flyplassen samt kostnad med 
jakttrofeer holdes av jeger. resten er inkludert. For å skyte bjørn 
nummer 2 kommer et tillegg på 500 USD.

Jaktdatoer for svartbjørn:
Vårjakt: 1. mai til 16. juni.
Høstjakt: 1. september til 14. september.

Priser Bjørnejakt:
Base Camp, 3 dagers jakt:   1800 USD
Base Camp, 6 dagers jakt,   2700 USD
Back Country, 7 dagers jakt, 3500 USD
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KOMBINASJONSJAKT
Elk, Deer, Bear, Wolf and lion combo hunts! 

I Idaho kan vi tilby en av den beste elk jakten i hele Rocky moun-
tain. Dette er et av de siste områdene man har lov til å jakte på 
brølene elk med rifle. Sammen med elk og deer kan man jakte bjørn, 
ulv og puma. Dette er en kjempemulighet. Viss elk er prioritert bør 
man reise i brunsten, og delta på “Bugling Combo Hunts”. 
Denne jakten foregår fra 15. september til 15. oktober.

Ønsker man å prioritere mule deer bør man delta på “Trophy Deer 
Combo Hunt”. Denne jakten foregår fra 15. oktober til 8. november. 
Det er da de store mulene er i brunst!

8 dagers kombinasjonsjakt:
Storm Creek Outfitteres som tilbyr jakten i Idaho er en liten fami-
liebedrift som har spesialisert seg i jaktturer med en enestående 
personlig service. Guidene som jobber her er noen av de beste 
guidene i dette området, og har jobbet hos Storm Creek i flere år.    
De guidede jaktturene går ut fra en den store “main base camps” 
som de har, og til en “remote back country camp”. 
Det er 4 camper og velge mellom, 2 av campene kan man kjøre til 
og 2 camper må det rides inn til. Man kan velge hvilken camp man 
ønsker å bo på, men campene tilrettelegges også etter hvilket dyr 
man skal ha. Dette g jør at jakten er skreddersydd for jakt etter 
store bukker. 

Storm Creek Outfitters tilbyr de fineste campene, den beste betje-
ningen, og den beste maten du noen gang vil oppleve på en jakttur 
så langt ute i villmarken. Jaktområdet er et av de største i Idaho, og 
så stort at alle arrangerte jakter oppleves som om de kommer den 
første jaktdagen i sesongen!

På kombinasjonsjaktene prioriteres elk og deer, og når man har 
fått dette, jakter man på alt annet du har linsens på. Det er ingen 
ekstra trofe kostnad, bare jakt lisens på hvert dyr. 

Jakt logistikk:
Jakten starter med at guidene saler opp de erfarne fjellhestene,  
og de står klare og venter på deg. Fra campen rir man inn til et 
av det fineste elk og deer terrenget på jorden. Man rir langt inn 
i villmarken og vil høre flere brølene elk og deer. Etter en flott dag 
på jakt rir man tilbake til camp, der en god middag står og venter 
på deg. Etter middagen er det bare å lene seg tilbake og slappe av, 
og dele dagens jaktopplevelser med venner og guider. Det blir ikke 
bedre enn dette!  

Det tilbys jakt med 1:1 og 2:1 (antall jegere med hver guide)
Man kan også bli med til Idaho uten og jakte. Dette er det en egen 
pris på. Ta kontakt med oss.
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Priser på 8 dager, 1:1 guided kombinasjonsjakt:
Bugling Elk Combination: $6500 (September-October) 
Trophy Deer Combination: $6500 (October - November) 
Prices are per hunter. A 25% non-refundable deposit is 
required to book hunts.

Priser på 8 dager, 2:1 guided kombinasjonsjakt:
Bugling Elk Combination: $5300 (September-October) 
Trophy Deer Combination: $5300 (October - November) 
Prices are per hunter. A 25% non-refundable deposit is 
required to book hunts.
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SUPER PREDITOR HUNT
Jakt på puma, ulv og gaupe - vinter. 

Vi bruker hund og jakter puma, gaupe og ulv langs elven “No return”  
i Selway området. Dette er et meget bra terreng for puma, og her 
jaktes det så lite at det er mye stor puma, faktisk er 6 av topp 10 
pumaer i “Boon and Crocket” rangeringen skutt i dette området. 

Med i prisen kan man også skyte to ulver og ubegrenset med      
bobcat. Dette er virkeligt en god sjangse til å få både puma, ulv og 
bobcat! 

Det er også mulighet til å sette opp et skjul og legge ut åte for ulve-
jakt. Man har da stor sjangs på ulv endten det er åtejakt eller på 
lokking. Det er dette som er de mest vanlige jaktmetodene for ulv, 
men selvsagt så hender det at man får ulv også på “spot and stalk”. 

Man bor i gode oppvarmede telt i den flotte Main Base Camp i Deep 
Creek, langs med elven Selway River. Her får man servert gode 
store måltider. Denne pakken er en enorm naturopplevelse i Rocky 
Mountain midtvinters, og byr på flotte landskapsbilder.

Jakt logostikk:
Man starter dagen med å se etter spor etter puma og bobcat. Det 
er ca 40 miles som sjekkes med snøscooter og enda flere mils som 
sjekkes til fots. Så etter man har sett etter spor, så blir det å 
sjekke feller, for så å sitte på åte eller å lokke etter ulv. 

Viss man finner ferske spor på morgenen fraktes hundene ut til 
sporet for å finne pumaen. Dette er topptrente hunder som er 
meget dyktige til denne jakten.

All mat, overnatting, og guider er ordnet på forhånd. Kostnad av 
personelig utstyr som jaktutstyr, sovepose, rifle eller bue, jaktlis-
ens og kostnad med jakttrofeer holdes av jeger. resten er inkludert. 

Jaktdatoer for Super Preditor Hunt:
Fra 1. desember og ut februar.
Pris jakt:
8 dagers jakt 1:1: 5500 USD pr. jeger.
8 dagers jakt 2:1: 4500 USD pr. jeger.

Jaktdatoer for kun ulvejakt:
Fra 1. desember og ut april.
Pris jakt:
8 dagers jakt: 4500 USD pr. jeger.
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Noen referanser i Idaho:
Torstein Gjelsvik, Tlf. 41906647
Mail: t.g jelsvik@hotmail.com 
 
Frode Veland, Tlf. 913 83 992 
Mail: frode@vestmat.no 
 
Sven Egil Holta, Tlf: 412 87 182 
Mail: seholta@online.no 
 
Svein Inge Jårvik, Tlf: 906 74 871 
mail: svein.inge.jarvik@lyse.net 

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.

Kontakt oss:
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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I Idaho er det en meget flotte camper. Store telt til opphold, soverom, mat telt, osv. 
Alle teltene har møbler og vedfyring.

.BILDER JAKTCAMP.

- Camp Paradise -

- Teltleir -

- Camp Cit Carson -

- Camp Paradise -


