
Jagttegnskursus i Sydafrika 
 

PRIS PR. PERSON 10.900, – DKK

inkl. afskydning af impala hundyr
 

Jagtkurset holdes af Jagttegnslærer: 

Claus Engelbrecht
 

Du kan, som noget nyt, tage et intensivt

jagttegnskursus i Sydafrika, samtidig med, at

du nyder bushen, naturen og får nogle

fantastiske oplevelser med oveni. 

Det kræver ikke jagttegn at gå på jagt i Sydafrika

kun skydefærdigheder, som der også trænes i.

Dette er en enestående mulighed for at

afstandsbedømme på både små antiloper og

andet levende vildt. Vi tager ud i vores

jagtområde og øver pürschjagt, og skyder efter

fuglevildt og impala.

Kurset er tilrettelagt af Claus Engelbrecht, der

har haft jagtkurser siden 1993, der har gået

meget på jagt i både ind - og udland. 

Claus vil guide Jer gennem pensum, og vil

samtidig være jeres mentor sammen med den

professionelle jæger på farmen.

Dette intensive jagttegnskursus løber over 4

kursusdage. 3 dage med teori og 2 halve dage

med obligatorisk våbenkursus. 

Jagttegnskursus 

-  SYDAFRIKA

Vildtkendskab

Vildtbiologi

Vildtforvaltning 

Vildthåndtering 

Jagtvåben og ammunition 

Lovgivning

Sikkerhed 

etik og jagtledelse 

Den teoretiske undervisning indeholder: 

- ved hjælp af billeder og målrettet

jagtundervisning.
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v/Claus Engelbrecht
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engelbrecht@wedohunters.dk

Bestilling samt info
vedr. Jagttegnskursus:



Forsigtighedsregler, 

Våbenbetjening, 

Skydeteknik, 

50 skud efter lerduer, 

Afstandsbedømmelse til vildtfigurer samt

træning i jagtbane, som svarer til den bane,

man går til jagttegnsprøven på.

7 overnatninger i luksushytter (delt

dobbeltværelse) 

Samlet gruppetransport til og fra

Johannesburg

Alle måltider på lodgen 

Alle drikkevarer i lodgen (lokal øl, vand og

vin og spiritus i moderate mængder)

Alt transport under kurset

En halv jagt dag 2:1 impala hundyrs jagt

Leje af våben under de obligatoriske

skydeøvelser

Big 5 Game drive fotosafari 

Sundowner i vores private del af Kruger

National Park med bobler og snacks

Jagttegnskurset – 4 intensive kursus dage,

teoretisk og praktisk

Dansk instruktør Claus Engelbrecht tilstede

under hele opholdet

Sydafrikansk engelsktalende PH

Afskydning af én impala hundyr pr. deltager

Praktisk erfaring med vildtforarbejdning,

herunder brækning og skinning

15% Sydafrikansk VAT

Det obligatoriske våbenkursus indeholder:  

Inkluderet:

Flybilletter T / R 

Evt. trofæ udgifter - ud over det inkluderede.

Leje af våben til eventuelle ekstra jagt dage

(450 DKK pr. dag inklusiv ammunition)

Dip og pack, trofæbehandling samt

hjemsendelse af trofæer

Drikkepenge til PH og lodge personale 

Personlige forsikringer samt udgifter under

opholdet

Vaccinationer og evt. malariamedicin 

Ikke inkluderet:
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-  SYDAFRIKA



Kursusugen kan evt. kombineres med en safari -

og/eller familietur i vores private 10.000 ha Big 5

område der er en del af den verdensberømte

Kruger National Park - der er fridage der kan

bruges til aktiviteter i vores område, udflugter til

Drakensbjergene, reptilpark, ATV kørsel i Big 5

området, ballonsafari og meget mere. 

Vi giver rabat til ny-jægere på evt. ekstra nedlagt

vildt på 10%

Kurset foregår i den sydafrikanske bush, på vores

jagtfarm Phuti Bush Camp inkluderet Big 5

safari. Vi garantere at dit jagtkursus bliver helt

unikt og samtidig får du en oplevelse for livet

med andre ny - jægere, din familie eller venner. 
 

Kursusdatoer: Forår/efterår 2022 

Kursussted: Phuti Bush Camp Limpopo

Sydafrika
 

Uddannelse: Forberedende jagtkursus

Min deltagere: 6 jagtkursus deltagere

PRIS PR. PERSON 10.900, – DKK

LEDSAGER 8.000,- DKK
(forhør nærmere for ledsagers inkluderede

aktiviteter)

Bemærk venligst, at du først kan

gå op til selve jagtprøven, 

når du returnerer til Danmark.

Yderligere oplysninger om 

jagt og ophold: 
 

info@wedohunt.dk 
 

Lars + 45 22995300

Pia Mai + 45 24866050
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