
 

PRISER JAGT 2019 OG 2020 
 

Efterårsjagt fra lodge eller hytte                USD 11,700 

• 12 Jagtdage 

• 1 Licens til Moose, Elk eller Caribou 

• 1 Ulv inkluderet 

• 1. Trofæafgift:   USD 2,000  

• 2. Trofæafgift:   USD 3,700  

• Excl. Wrangler / hjælper 

 

Efterårsjagt – På hesteryg i hytte/teltlejr                 USD   13,700 

• 12 Jagtdage 

• 1 Licens til Moose, Elk eller Caribou 

• 1 Ulv inkluderet 

• 1. Trofæafgift:   USD 2,000 

• 2. Trofæafgift:   USD 3,700 

• Wrangler / hjælper inkluderet 

 

Mountain Goat                             USD  16,700 

• 12 Jagtdage 

• Licens og trofæafgift for 1 Mountain Goat inkluderet 

• 1 Ulv inkluderet 

• Wrangler / Hjælper inkluderet 

 

Forårsjagt på Sortbjørn               USD   5,000 

• 6 Jagtdage 

• Licens og trofæafgift for 1 Sortbjørn inkluderet 

• Trofæafgift 2. Sortbjørn: Licenspris + USD 1,600  

• 1 Ulv inkluderet 

 

Stone Sheep                                      USD 34,000 

• 14 Jagtdage 

• Licens og trofæafgift for 1 Stone Sheep inkluderet 

• 1 Ulv inkluderet 

• Wrangler / hjælper inkluderet 

 

 

 

 

P.O. box 567 

Hudson’s Hope 

 V0C 1V0 

British Columbia 

 

Marianne: 

 +45 2180 3377 

+1 780 898 3771 

Marianne@WLO.DK 

 

 

Travis: 

+1 780 898 3065 

Travis@WLO.DK 

 

 

Lodge: 

+1 778 719 0998 

 

 

 

 

 

 

WWW.WLO.DK  

www.facebook.com/ 

willistonlakeoutfitters 

 
 

 

 



ØVRIGE BETINGELSER 
 

Vore priser inkluderer: 

• Afhentning og aflevering i Fort St. John. 

• Ophold og forplejning 

• Personlig guide (1:1) og al transport under opholdet. 

• Skinning og klargøring af trofæer til aflevering hos lokal 

• konservator 

• Alle licenser og afgifter til myndighederne 

• HPF, Hunters Preservation Fund  

• 5% GST & 7% PST  

 

Vore priser inkluderer ikke: 

• Omkostninger hos konservator og fragt derfra 

• Rejseudgifter til og fra Fort St. John 

• Hotel i Fort St. John ved ankomst og afrejse 

• Øl, vin og spiritus 

• Drikkepenge          

 

Betalingsbetingelser: 

 

• 30% depositum forfalder ved bestilling og bekræfter denne  

• 70% ved forårsjagter forfalder før 1. marts det år jagten foregår 

• 70% ved efterårsjagter forfalder før 1. juni det år jagten foregår 

• Depositum kan ikke refunderes, men kan overføres til en 

anden kunde eller til en anden dato 

• Afbestilling kan kun foregå skriftligt med 60 dages varsel 

• Eventuelle forudbetalte trofæafgifter for ikke nedlagte dyr 

refunderes  

• Alle trofæafgifter betales før afrejse 

• Sårede dyr, hvad enten de findes eller ej, betragtes som 

nedlagt og trofæafgiften skal betales. 

 

Vi forventer naturligvis at jægeren deltager i eftersøgningen af 

anskudt vildt. 

Vi accepterer ikke at jægeren er påvirket af alkohol under jagten, 

under ridning og ved brug af køretøjer og både. 

Evt. ulovligt nedlagt vildt skal rapporteres til politiet og indleveres. 

Omkostninger i denne forbindelse påhviler den ansvarlige 

(outfitter/jæger) 

 

 

 


