Bevægelsesjagt Schorfheide
Försterierne under Schorfheide arrangere særdeles velorganiserede bevægelsesjagter, hvor alt
fra sikkerhed til jagtafvikling er rigtigt godt organiseret og veltilrettelagt.
Vi råder over 6 pladser på jagten i november, der afvikles i perioden 5. – 7. november.
Indkvarteringen for vores jægere på Schorfheide, er på hotel Döllnsee Schorfheide, der er et
rigtigt godt hotel med b.la. swimmingpool og sauna på hotellet. Döllnsee er beliggende centralt
for jagtområderne på Schorfheide.
På jagten deltager tysktalende rejseleder fra Selected Hunting Tours. Rejselederen kender såvel
revir, hotel og jagtansvarlige indgående. Hermed kan evt. spørgsmål under ophold og jagt,
afklares med det samme.
På revirerne er vildarterne kronvildt, dåvildt, råvildt og vildsvin og på enkelte områder også
muflon. Hvad der præcist er til afskydning, fremgår af den enkelte jagtdags parole. Som oftest
frigives alle klovbærende vildtarter.
Af de frigivende vildtarter er spidshjorte og hundyr/lam/kalv samt alle vildsvin inkl. i prisen.
Desuden i områder med muflon, er de såkaldte ’bananvæddere’ også inkl. i prisen.
Priser på trofæbærende hjorte/væddere kendes først omkring jagtafvikling. Priser på
trofæbærende hjorte/væddere er typisk ganske rimelige.
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Program
6. januar

Ankomst og indkvartering, hvor rejseleder fra Selected Hunting Tours
modtager jægerne
Jagt
Efter parole, afrejse

7.–9. januar
9. januar

Jagtens forløb
En tysk bevægelsesjagt er en intensiv oplevelse, hvor der normalt er mange skud og meget
vildt i bevægelse under jagtens forløb.
Der serveres tidlig morgenmad på indkvartering og herefter køres til samlingsplads.
På samlingspladsen skal alle jægere registreres og fremvise tysk jagttegn og skydebanebevis.
Samtidigt får den enkelte jæger tildelt sit standpladsnr. Efter alle jægere er registeret er der
parole for dagens jagt og hertil sikkerhedsbelæring, hvor også det frigivne vildt til afskydning
gentages og hertil priser på trofæbærende hjort/væddere.
Efter endt parole og sikkerhedsbelæring, samles jægerne i små grupper på 3-5, hvor der er en
tysk gruppefører der tager sig af gruppen. Samlingen af gruppen foregår ved navneopråb.
Gruppeføreren sætter dig af ved dit skydetårn du har fået tildelt og orientere dig om evt.
forbudte skydevinkler.
Du må lade op og påbegynde jagten, når du har indtaget din plads i tårnet, har sikret dig evt.
forbudte skudvinkler og din gruppefører er væk.
Normal slippes et antal hunde løs kl. 9.30 og trykket forsætter til kl. 12.00, hvor jagten skal
afsluttes.
Husk – du skal selv brække dit nedlagte vildt og trække det frem til nærmeste vej.
Derfor skal du medbringe en god jagtkniv og også gerne en mindre vildtsav, specielt til
nedlagte vildsvin.
Har du en anskydning, skal du, efter endt jagt, informere din gruppefører, der hjælper med
eftersøgning. Eftersøg aldrig selv!
Når alle jægere i en gruppe er opsamlet efter endt jagt køres til samlingspladsen, hvor dagens
nedlagte vildt lægges til parade.
En jagt i Tyskland forlades aldrig før efter paraden. Dét betragtes som meget uhøfligt og kan
betyde at man ikke igen er velkommen på jagten.
På paraden blæser over det nedlagte vildt og alle der har nedlagt vildt på dagens lykønskes
med en kvist til jagthatten.
På paradepladsen er det muligt at købe suppe, pølser, kage og drikkevarer. Det er en rigtig
hyggeligt stund på dagen, hvor du kan møde mange gode jægere fra flere lande – altid
spændende og inspirerende.
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Efter paraden er afsluttet returneres til hoteller, hvor der kan slappes af før aftensmad.
Jagtens dag 2 forløber som dag 1.
På 3 jagtdag skal du check ud fra hotellet før du kører til samlingspladsen. Dette da der er
hjemrejse efter dagens parade.

Pris pr. jæger Kr. 6.300,Prisen inkluderer
3 dages jagt
3 overnatninger i db. værelse med morgenmad
Skydebanebevis*

Prisen inkluderer ikke
Transport til/fra Tyskland
Transport mellem hotel/revir
Trofæafgifter for trofæbærende
hjort/vædder
Tysk jagttegn & tysk jagtforsikring
Aftensmad og drikkevarer

*Der afholdes skydedage på hjorte/grissebanen i Grenå d. 29/8 og 26/9, kl. 9.00 – 14.00.
Deltagelse er gratis og du kan på dagen få tysk skydebevis udstedt. Du er velkommen begge
dage.
Tysk jagttegn
Vi er gerne behjælpelige med fremskaffelse af tysk jagttegn til følgende priser
14 dages jagttegn
1 år jagttegn

Kr. 600,Kr. 1.200,-

Leveringstid, fra vi har modtaget de nødvendige dokumenter fra dig, er
14 dages jagttegn
1 års jagttegn

4-5 uger
6-7 uger

Er du i en situation, hvor du brug for et jagttegn ekspres, tillægges ekspresgebyr kr. 750,Kontakt os for hjælp til tysk jagttegn her.
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