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Altid på jagt  
efter de  bedste og 
 nyeste produkter

På den store internatio-
nale messe for jagtvå-
ben og –udstyr IWA, 
der afholdes hvert forår 
i Nürnberg, var der i 
år flere udstillere end 

nogensinde. Mere end 1.500 leve-
randører, af alt hvad man som jæger 
og sportsskytte kan tænke sig af 
våben, ammunition, optik, beklæd-
ning og andet udstyr, præsenterede 
deres produkter for et internationalt 
publikum.
 Det er på denne messe – og på dens 
modstykke i U.S.A. Shot Show der 
afholdes tidligere på året i Las Vegas 
– at nyhederne i branchen oftest 
lanceres, så der er altid spænding 
omkring, hvilket retning branchen 
bevæger sig i.
 I år var messerne ikke præget af 
mange revolutionerende enkeltnyhe-
der fra hverken store eller små produ-
center. Et ganske stille år på den front. 
Til gengæld var tendenserne klare. 
Jagtudstyrsbranchen er inde i en fase, 
hvor vi tydeligt prioriterer værdier 
såsom funktionalitet, ergonomi, sik-
kerhed og miljø over æstetik, konser-
vatisme og traditioner.
 Så selvom de fine våben med 
udsøgt skæftetræ og dybe graveringer 

bestemt stadigt er velrepræsenterede, 
som på standen hos Cæsar Guerini, 
så fylder praktiske detaljer som 
lyddæmpere, kunststofskæfter i sig-
nalfarver og justerbare aftræk mere 
og mere på våbenproducenternes 
stande. Tilsvarende er der langt større 
udvalg af højteknologisk beklædning 
med moderne kunstfibre, membraner 
og indbygget elektronik, end der er 
traditionelt jagttøj på tøjproducenter-
nes bøjlestativer.
 På våbensiden skinner det i særde-
leshed i øjnene at lyddæmpere vinder 
frem i Europa og U.S.A. Hvert eneste 
år er der flere og flere producenter på 
banen, og det varer nok ikke længe, 
inden vi kan forvente heldæmpede 
riffelpiber i sortimentet fra de fleste 
producenter. P.t. er der kun et par 
stykker på markedet, men interessen 
er enorm.
 På optiksiden står det lidt stille 
med udviklingen af den konventio-
nelle optik – formentlig fordi produ-
centerne har været fantastisk dygtige 
til at vride enormt meget funktiona-
litet ud af de teknologiske mulighe-
der på området allerede. Det bliver 
nok ikke ret meget bedre, end det er 

lige nu. Til gengæld foregår der en 
kolossal udvikling af optisk/elektro-
nisk udstyr. Det gælder alt fra red-dot 
sigter til night vision og termiske 
kikkerter. Kvaliteten stiger for hvert 
år, alt imens priserne rasler ned. Der 
foregår en tilsvarende udvikling i for-
skellige løsninger til videooptagelse 
af jagtoplevelserne. Vi kan formentlig 
forvente os meget mere i den retning 
i de kommende år. Sig Sauer området, 
med både våben og optik var Shot 
Shows mest besøgte stand og på iWA 
præsenterede de deres BDX system 
for udvalgte butikker både på  tradi-
tionel skydebane og fra en pavillion 
på toppen af messe centret.
 Ammunitions mæssigt er der 
kommet stor fokus på miljørigtig 
ammunition. For riffelammunitio- 
nens vedkommende har Remington 
forfinet de blyfri alternativer gennem 
mange år, og nu er der pludselig også 
stor interesse om ”grønne” haglpatro-
ner med bio-nedbrydelige haglskåle. 
Jaguargruppen samarbejder med 
den engelske leverandør Gamebore 
om et endnu størrer sortiment 

de kommende år. Danmark er – præcis som det var 
tilfældet med anvendelsen af blyhagl – foregangsland i 
Europa. Vi kommer til at se masser af udvikling på dette 
felt i de nærmeste år.
 Jagttøjet har aldrig været bedre eller mere teknisk 
avanceret, end det er nu. Flere og flere beklædningsle-
verandører har føjet elektronisk opvarmet beklædning 
til deres kollektioner, med Härkila og Swedteam som de 
toneangivne. Der er 100% opmærksomhed på funktio-
naliteten. Det skal helt enkelt fungere optimalt på jagten, 
og samtidig skal det være komfortabelt og solidt. Som 
noget relativt nyt indgår tøjets miljøbelastning også i 
overvejelserne i de fleste designafdelinger…. Det er ikke 
små krav, der stilles, og der bliver flere og flere jagttøjs-
producenter i verden for hvert år, der går.
 Skal man opsummere, kan man sige, at udviklingen 
går imod bedre kvalitet til færre penge. 
Mange af produkterne 
i den kostbare ende 
af prisskalaen koster 
nogenlunde det samme 
år efter år, men funktio-
nerne bliver generelt 
flere, bedre og mere 
driftssikre hele tiden. 

www.jaguarmagasinet.dk

ANNONCØR PRISLISTE
www.jaguargruppen.com/kontakt

ARTIKLAR OG FOTOS ER VELKOMNE
Vi tager ikke ansvar for fremsendt 
 materiale. Alt materialet lagres digitalt 
hos Jaguargruppen. Vi forbeholder os alle 
 rettigheder til af anvende og distribuere  
det tilsendte materiale. 
info@jaguarmagasinet.dk

UDGIVER
Jaguarmagasinet udgives af Jaguargruppen. 
Se adresser på bagsiden. 

LAYOUT & PRODUKTION 
Reklambyrån STT

PRISER & TILBUD
Der kan forekomme lokale afvigelser på 
sortiment og priser. Vi tager forebehold for 
trykfejl. Gælder så længe lager haves.
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Ammunitionstaske syet i kraftig kanvas med 
læder- og sømdetaljer. Her får du plads til 
din haglammunition til både jagt og øvelse.  
Justerbar skulderrem i behageligt kvalitets-
materiale. Praktisk spænder foran.
Størrelse: 28x23x12,5 cm

Haglpatrontaske 
NH Safari

Våbenfoderal NH Safari

Våbenrem 
NH Safari

Nordhunt Safari våbenfoderal syet i kraftig kanvas med læder- og sømdetal-
jer. Blød og vatteret inderside, der beskytter dit våben. Fastsyet og afrundet 
 p ibestop med ophængningsøje i udskåret læder. Fleksibel og kraftig lynlås. 
Forstærket bærehåndtag. Praktiske spænder foran og på siden.

Nordhunt Safari våbenrem er designet til 
hundeførere, der jager med stil under mere 
krævende forhold. Ergonomisk design, der 
sikrer god aflastning og vægtfordeling.
 Syet i melton med forstærkede læderdetal-
jer og bløde sømme. Dobbelte hurtigspæn-
der både foroven og forneden sikrer hurtig 
åbning og lukning. Fungerer også fint, når 
man har handsker.  Størrelse: 136x19,5 cm

Haglgeværfoderal NH Safari 
Størrelse: 137x22x5 cm

Geværfoderal NH Safari 
Størrelse: 137x27x5 cm

399,-

599,-

For your adventures

899,-

899,-

Nordhunt Safari serien er udviklet i tæt 
samarbejde med erfarne Afrika jægere, 
og alle produkter er produceret i nøje 
udvalgte kvaliteter, der tager hensyn 
til de krævende forhold jagterne 
foregår under. Robuste, slidstærke, 
åndbare kvaliteter; perfekte til Safari.

SAFARI

349,-399,-

Toughe shorts med cargolommer og mange funktionelle
detaljer. Produceret i prewashed 100% bomuld.
Str. 44-62 og kommer i Dusty Green og Desert Khaki.

Shorts NH Tarangire

399,-

En praktisk langærmet skjorte, med brystlommer
med flap. Produceret i prewashed 100% bomuld. 
Str. XS-6XL og kommer i Dusty Green og Desert Khaki.

Shirt NH
Mikumi

En kortærmet skjorte, med brystlommer med flap. 
Produceret i prewashed 100% bomuld. Str. XS-6XL 
og kommer i Dusty Green og Desert Khaki.

Shirt NH
Serengeti

DESERT
KHAKI

KOMMER 
I MAJ
2019
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udvalgte kvaliteter, der tager hensyn 
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En praktisk langærmet skjorte, med brystlommer
med flap. Produceret i prewashed 100% bomuld. 
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Toughe shorts med cargolommer og mange funktionelle
detaljer. Produceret i prewashed 100% bomuld.
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Shorts NH Tarangire

399,-

DESERT
KHAKI

KOMER TIL
FORÅRET

2019
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Eksklusiv jagtbeklædning og tilbehør.

www.laksen-sporting.com
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Eksklusiv jagtbeklædning og tilbehør.

www.laksen-sporting.com
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Eksotiske destinationer
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Eksotiske destinationer
JAGT I AFRIKA

På jagt i Afrika

”almindelige mennesker”.
 I løbet af 1900-tallets sidste 
halvdel blev storvildtjagterne i Afrika 
imidlertid mere tilgængelige for 
ikke-millionærer. Det skete i takt 
med, at infrastrukturen i Afrika 
udviklede sig og gjorde kontinen-
tet mere tilgængeligt, samtidigt 
med at moderne transportmidler 
og voksende konkurrence imellem 
udbyderne sænkede prisniveauet på 
safarirejserne.
 Det var dog først i løbet af 1970’erne 
og 1980’erne, at priserne for alvor 
kom ned, hvor almindelige lønmod-
tager med lidt god vilje kunne spare 

sammen til en jagtrejse efter anti-
loper. Det skyldtes mere end noget 
andet, at antallet af lettilgængelige 
private udbydere i særlig det sydlige 
Afrika blev flere og flere i disse år. 
Disse jagter rykkede med andre ord 
tættere og tættere på kontinentets 
internationale lufthavne, og en jag-
trejse kunne afvikles på en enkelt 
privatejet farm. De store – og dyre - 
jagtkaravaners tid var forbi.

Moderne jagtsafari
Udviklingen i udvalget af jagtture og 
af deres kvalitet og pris er fortsat 

en enkelt stærk dåhjort eller et par 
stærke bukke. Men udover at jagterne 
i Afrika er blevet konkurrencedygtige, 
er udvalget også blevet markant større. 
Særligt hvis man har mod på at gå lidt 
uden for rammerne af det almindelige.

Kødjagt
Når veldrevne jagtområder forvalter 
deres vildtbestand, vil afskydningen af 
gamle handyr (”trofædyr”) alt efter art 
ofte ligge helt nede på 2-4% af bestan-
den. Er der stærke bestande som stør-
relsesmæssigt ligger i nærheden af jag-
tområdets bæreevne, så afskydes der 
naturligvis også en mængde hundyr og 
svagere handyr alene for kødets skyld. 
Nøjagtigt som vi kender det fra de 
hjemlige jagtmarker. Der er ingen prin-
cipiel forskel på at forvalte en krondyrs-
bestand og en antilopebestand.
 Disse kødjagter betegnes ofte 
som biltong-jagter, eftersom 
de mest bliver drevet af lokale 
jægere, som forvandler det 
høstede vildtkød til den eftertrag-
tede kødspecialitet biltong, der er 
et tørret kødprodukt. I de senere 
år er det dog blevet mere og 

De første egentlige 
jagtrejser i Afrika – 
altså rejser som først 
og fremmest havde 
jagten som målet i 
sig selv - blev arrang-

eret i den sidste del af 1800-tallet. 
Klientellet var ekstremt velhavende 
mennesker fra den udviklede del af 
verden, som drog med lokale guider 
ind i de relativt uberørte dele af kon-
tinentet, og jagede alt hvad de kunne 
komme i nærheden af. Jagtturene var 
– set i relation til datidens indtægts- 
og omkostningsniveau – ekstremt 
dyre. Det var slet ikke en aktivitet for 

med voksende styrke helt op i vor tid. 
Det har aldrig været billigere at rejse til 
Afrika på jagt end netop nu. Udvalget af 
tilgængelige jagtområder er større end 
på noget tidspunkt gennem de sidste 
mange årtier, og det samme er mængden 
af jagtbare arter, som bare vokser og 
vokser, for hvert år der går. Jagtturismen 
har nemlig ikke blot medført at tusinder 
af landbrugsområder – mest tidligere 
kvægfarme – er blevet naturgenopret-
tet for at fungere som jagtområder. 
Vildtbestandene i de lande, som virkelig 
satser på jagtturismen er også gået 
markant op. Arter som før var sjældne 
og dyre er blevet langt mere almindelige 
og meget, meget billigere at jage.
 I dag er det faktisk mulig at afvikle en 
jagtsafari på en uge inkl. flyrejse, ophold, 
forplejning, jagt og trofæafgifter på en 
lille håndfuld gængse arter for mindre 
end 25.000,- kr. Jagten i Afrika kan 
dermed prismæssigt sagtens konkurrere 
med jagt på langt nærmere destinationer 
såsom Østeuropa, der da også kæmper 
en stadig hårdere kamp med at komme 
af med deres hjortevildt, til de priser de 
forlanger for det.
 Det er betydeligt billigere at rejse til 
Afrika og nedlægge tre stærke impalaer, 
end det er at rejse til Polen og nedlægge 

Flere og flere jægere har oplevet jagter på ”Det Mørke Kontinent”, og efterhånden 
som efterspørgslen er steget, er udvalget af jagter fulgt med. Der er masser at 

vælge imellem, og priserne er overkommelige…

Det har 
aldrig været 
billigere 
at rejse til 
Afrika på 
jagt end 
netop nu.
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udbyderne sænkede prisniveauet på 
safarirejserne.
 Det var dog først i løbet af 1970’erne 
og 1980’erne, at priserne for alvor 
kom ned, hvor almindelige lønmod-
tager med lidt god vilje kunne spare 

sammen til en jagtrejse efter anti-
loper. Det skyldtes mere end noget 
andet, at antallet af lettilgængelige 
private udbydere i særlig det sydlige 
Afrika blev flere og flere i disse år. 
Disse jagter rykkede med andre ord 
tættere og tættere på kontinentets 
internationale lufthavne, og en jag-
trejse kunne afvikles på en enkelt 
privatejet farm. De store – og dyre - 
jagtkaravaners tid var forbi.

Moderne jagtsafari
Udviklingen i udvalget af jagtture og 
af deres kvalitet og pris er fortsat 

en enkelt stærk dåhjort eller et par 
stærke bukke. Men udover at jagterne 
i Afrika er blevet konkurrencedygtige, 
er udvalget også blevet markant større. 
Særligt hvis man har mod på at gå lidt 
uden for rammerne af det almindelige.

Kødjagt
Når veldrevne jagtområder forvalter 
deres vildtbestand, vil afskydningen af 
gamle handyr (”trofædyr”) alt efter art 
ofte ligge helt nede på 2-4% af bestan-
den. Er der stærke bestande som stør-
relsesmæssigt ligger i nærheden af jag-
tområdets bæreevne, så afskydes der 
naturligvis også en mængde hundyr og 
svagere handyr alene for kødets skyld. 
Nøjagtigt som vi kender det fra de 
hjemlige jagtmarker. Der er ingen prin-
cipiel forskel på at forvalte en krondyrs-
bestand og en antilopebestand.
 Disse kødjagter betegnes ofte 
som biltong-jagter, eftersom 
de mest bliver drevet af lokale 
jægere, som forvandler det 
høstede vildtkød til den eftertrag-
tede kødspecialitet biltong, der er 
et tørret kødprodukt. I de senere 
år er det dog blevet mere og 

De første egentlige 
jagtrejser i Afrika – 
altså rejser som først 
og fremmest havde 
jagten som målet i 
sig selv - blev arrang-

eret i den sidste del af 1800-tallet. 
Klientellet var ekstremt velhavende 
mennesker fra den udviklede del af 
verden, som drog med lokale guider 
ind i de relativt uberørte dele af kon-
tinentet, og jagede alt hvad de kunne 
komme i nærheden af. Jagtturene var 
– set i relation til datidens indtægts- 
og omkostningsniveau – ekstremt 
dyre. Det var slet ikke en aktivitet for 

med voksende styrke helt op i vor tid. 
Det har aldrig været billigere at rejse til 
Afrika på jagt end netop nu. Udvalget af 
tilgængelige jagtområder er større end 
på noget tidspunkt gennem de sidste 
mange årtier, og det samme er mængden 
af jagtbare arter, som bare vokser og 
vokser, for hvert år der går. Jagtturismen 
har nemlig ikke blot medført at tusinder 
af landbrugsområder – mest tidligere 
kvægfarme – er blevet naturgenopret-
tet for at fungere som jagtområder. 
Vildtbestandene i de lande, som virkelig 
satser på jagtturismen er også gået 
markant op. Arter som før var sjældne 
og dyre er blevet langt mere almindelige 
og meget, meget billigere at jage.
 I dag er det faktisk mulig at afvikle en 
jagtsafari på en uge inkl. flyrejse, ophold, 
forplejning, jagt og trofæafgifter på en 
lille håndfuld gængse arter for mindre 
end 25.000,- kr. Jagten i Afrika kan 
dermed prismæssigt sagtens konkurrere 
med jagt på langt nærmere destinationer 
såsom Østeuropa, der da også kæmper 
en stadig hårdere kamp med at komme 
af med deres hjortevildt, til de priser de 
forlanger for det.
 Det er betydeligt billigere at rejse til 
Afrika og nedlægge tre stærke impalaer, 
end det er at rejse til Polen og nedlægge 

Flere og flere jægere har oplevet jagter på ”Det Mørke Kontinent”, og efterhånden 
som efterspørgslen er steget, er udvalget af jagter fulgt med. Der er masser at 

vælge imellem, og priserne er overkommelige…

Det har 
aldrig været 
billigere 
at rejse til 
Afrika på 
jagt end 
netop nu.
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mere almindeligt, at kødjagterne – hvor 
jægeren får langt mere jagt for pengene i 
kraft af lavere ”trofæafgifter” – tiltrækker 
et jagtrejsepublikum.
 Stort set alle jagtrejsebureauerne 
tilbyder disse kødjagter, og der er som 
nævnt masser af jagt for pengene, og 
der er masser af lokal jagtkolorit over 
arrangementerne. De kan naturligvis 
også arrangeres direkte. Flere og flere 
danske jægere bruger denne form for 
jagter til intense gensyn med Afrikas 
jagt efter at have oplevet den mere tra-
ditionelle jagtturisme, som primært er 
indrettet på trofæjagt . Der er egentlig 
ikke den store forskel på de to jagtfor-

mer, ud over at kødjagten er meget 
billigere og typisk ikke giver horn 
på væggen.

Eksotiske destinationer
Langt de fleste jagtrejser til Afrika 

går i dag til de to store jagtrejsenatio-
ner Sydafrika og Namibia. Det er helt 
bestemt fortjent, at de får så stor en del 
af jagttrafikken. De to lande har virkelig 
masser at byde på til stærkt konkur-

rencedygtige priser. Men der er faktisk 
mange andre lande i Afrika, som byder 
på store jagtoplevelser som både jagt-
mæssigt, naturmæssigt og kulturelt ads-
killer sig markant fra antilopejagterne 
i Sydafrika og Namibia. Lande som 

Zimbabwe, Mozambique, Zambia og 
til dels Botswana, hvor der stadig er 
en del jagt på privatejede områder, 
tilbyder typisk mere primitive 
arrangementer end de to mest 
populære destinationer. Forskellen 
ligger først og fremmest i den 
kulturelle del af oplevelsen og i 
den følelse af ekstra nærhed af 

naturen, det bare giver at befinde 
sig ”længere ude” i en mere primitiv 
og naturnær camp.

 Vil man opleve en helt ander-

ledes antilopesafari, er det i dag muligt 
at arrangere ture til forskellige desti-
nationer i Vestafrika, hvor arterne og 
kulturen (samt sproget) er helt ander-
ledes end det, som kan opleves i det 
sydlige Afrika. At kulturen er væsentlig 
anderledes der, skyldes ikke mindst at 
det meste af Vestafrika var under fransk 
koloniherredømme, mens det sydlige 
og østlige Afrika - hvor man kan jage 
i Tanzania og efter mange års jagtstop 
nu også i Uganda - primært har været 
kontrolleret af Storbritannien. Etiopien 
er også en voksende jagtrejsedestina-
tion med nogle helt specielle arter, men 
landet hører til blandt de mere kostbare 
jagtrejsemål.
 Kan man klare sig på fransk, og er 
man indstillet på at researche tingene 
lidt, kan man komme på nogle relativt 
billige jagter i Vestafrika, og man kan 
til og med gå på jagt på egen hånd i 
Cameroun, hvis man har mod på den 
helt store udfordring. Man kan også 
jage vildsvin  - primært på drivjagter - i 
det nordlige Afrika, som har en ganske 
tæt bestand. Igen er det en klar fordel 
at en af jægerne eller to i gruppen har 
grundlæggende kundskaber i fransk. 
Vildsvinejagterne i Nordafrika foregår 
typisk med slugs (også kendte som bren-
neckekugler) i enkeltløbede haglgevæ-
rer…. I den muslimske del af verden har 
vekslende diktatorer altid har et para-
noidt forhold til rifler.

Eksotisk småvildt
Småvildtjagt efter fugle og mindre 
pattedyr har været drevet lige så længe, 

som der har boet folk i Afrika. Det 
har først og fremmest været en lokal 
foreteelse, som man en gang imellem 
kunne supplere de mere traditionelle 
jagtture med riffel med. I de senere 
år er der ikke desto mindre dukket 
masser af spændende tilbud op på det 
afrikanske jagtrejsemarked henvendt 
specifikt til småvildtjægeren.
 I den flyvende del af spektret, er der 
fine high-volume fuglejagter fra nord 
til syd. Man kan f.eks. jage duer og 
ænder i Nordafrika. Der er masser 
af eksotiske arter på programmet i 
Vestafrika, hvor fuglevildtet til og med 
kan suppleres af f.eks. vortesvin, når 
man er på småvildtjagt med haglbøs-
sen. I Kenya – hvor der råder jagt-
forbud i forhold til storvildtet – kan 
der arrangeres fine fuglejagter på en 
lang række jagtbare arter. Det sydlige 
Afrika er efterhånden også blevet 
kendt for nogle actionfyldte duejagter 
– bl.a. efter den stærkt flyvende rock 
pigeon – samt vandfuglejagter. Det 
fine er, at ingen af disse småvildt-jag-
trejser er specielt kostbare. Men i kraft 
af at de ikke er nær så efterspurgte, må 
man være forberedt på at arrangere det 
meste selv.
 Rigtigt mange steder er der også 
en lang liste af mindre pattedyrarter, 
som er jagtbare men sjældent sete i 
jagtrejsebranchens kataloger. Er man 
en eventyrer løber man aldrig tør 
for spændende muligheder på Afrikas 
jagtmarker!

TEKST & FOTO: Preben Henrichsen

Er man en 
 eventyrer løber 
man aldrig tør for 
spændende mulig-
heder på Afrikas 
jagtmarker!

Haglpatrontaske NH Safari
Ammunitions taske syet i 
kraftig kanvas med  læder- 
og  sømdetaljer.   Justerbar 
 skulderrem i  behageligt 
kvalitetsmateriale.  Praktisk 
spænder foran.

Eksotiske destinationer
JAGT I AFRIKA

Eksotiske destinationer
JAGT I AFRIKA

599,-
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 Stort set alle jagtrejsebureauerne 
tilbyder disse kødjagter, og der er som 
nævnt masser af jagt for pengene, og 
der er masser af lokal jagtkolorit over 
arrangementerne. De kan naturligvis 
også arrangeres direkte. Flere og flere 
danske jægere bruger denne form for 
jagter til intense gensyn med Afrikas 
jagt efter at have oplevet den mere tra-
ditionelle jagtturisme, som primært er 
indrettet på trofæjagt . Der er egentlig 
ikke den store forskel på de to jagtfor-
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billigere og typisk ikke giver horn 
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af jagttrafikken. De to lande har virkelig 
masser at byde på til stærkt konkur-
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killer sig markant fra antilopejagterne 
i Sydafrika og Namibia. Lande som 

Zimbabwe, Mozambique, Zambia og 
til dels Botswana, hvor der stadig er 
en del jagt på privatejede områder, 
tilbyder typisk mere primitive 
arrangementer end de to mest 
populære destinationer. Forskellen 
ligger først og fremmest i den 
kulturelle del af oplevelsen og i 
den følelse af ekstra nærhed af 
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sig ”længere ude” i en mere primitiv 
og naturnær camp.

 Vil man opleve en helt ander-

ledes antilopesafari, er det i dag muligt 
at arrangere ture til forskellige desti-
nationer i Vestafrika, hvor arterne og 
kulturen (samt sproget) er helt ander-
ledes end det, som kan opleves i det 
sydlige Afrika. At kulturen er væsentlig 
anderledes der, skyldes ikke mindst at 
det meste af Vestafrika var under fransk 
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tion med nogle helt specielle arter, men 
landet hører til blandt de mere kostbare 
jagtrejsemål.
 Kan man klare sig på fransk, og er 
man indstillet på at researche tingene 
lidt, kan man komme på nogle relativt 
billige jagter i Vestafrika, og man kan 
til og med gå på jagt på egen hånd i 
Cameroun, hvis man har mod på den 
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jage vildsvin  - primært på drivjagter - i 
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tæt bestand. Igen er det en klar fordel 
at en af jægerne eller to i gruppen har 
grundlæggende kundskaber i fransk. 
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typisk med slugs (også kendte som bren-
neckekugler) i enkeltløbede haglgevæ-
rer…. I den muslimske del af verden har 
vekslende diktatorer altid har et para-
noidt forhold til rifler.
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Småvildtjagt efter fugle og mindre 
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har først og fremmest været en lokal 
foreteelse, som man en gang imellem 
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jagtture med riffel med. I de senere 
år er der ikke desto mindre dukket 
masser af spændende tilbud op på det 
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specifikt til småvildtjægeren.
 I den flyvende del af spektret, er der 
fine high-volume fuglejagter fra nord 
til syd. Man kan f.eks. jage duer og 
ænder i Nordafrika. Der er masser 
af eksotiske arter på programmet i 
Vestafrika, hvor fuglevildtet til og med 
kan suppleres af f.eks. vortesvin, når 
man er på småvildtjagt med haglbøs-
sen. I Kenya – hvor der råder jagt-
forbud i forhold til storvildtet – kan 
der arrangeres fine fuglejagter på en 
lang række jagtbare arter. Det sydlige 
Afrika er efterhånden også blevet 
kendt for nogle actionfyldte duejagter 
– bl.a. efter den stærkt flyvende rock 
pigeon – samt vandfuglejagter. Det 
fine er, at ingen af disse småvildt-jag-
trejser er specielt kostbare. Men i kraft 
af at de ikke er nær så efterspurgte, må 
man være forberedt på at arrangere det 
meste selv.
 Rigtigt mange steder er der også 
en lang liste af mindre pattedyrarter, 
som er jagtbare men sjældent sete i 
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HUNTINGRADIO
NORDHUNT

155
MHz • 28 kanaler

Kompakt jagtradio, der er gennemprøvet 
i skov, terræn og inden for industrien i 
mange år. 

Den er brugervenlig og kan programmeres 
til en særlig kanal.

Jagtradioen er vand- og støvtæt, robust 
og IP67-godkendt. Radioen har indbygget 
FM-radio, scanningsfunktion, pilottone 
samt LCD-display og kan programmeres ud 
fra individuelle behov. Forprogrammeret 
for Danmark, Norge og Sverige.

EN ENKEL OG  PRISBILLIG 
 RADIO, DER MERE END 
 RIGELIGT OPFYLDER DEN 
 ALMINDELIGE JÆGERS  BEHOV.

Opladestation inkl. batterioplader. I 
 denne station oplader du også dine 
 ekstra batterier separat fra håndsættet.

Udgang til 3,5 mm
headset, monofon 
eller Secret Service kit.

Klar LCD Display til frekvensvalg og 
andre smarte indstillinger.

Enkle og komfortable knapper til 
menuen indstillinger, knappelås 
og æadring af lydkilde mikrofon/ 
monofon, radio.

Komfortable og brugervenlige 
knapper för radio, scanning, 
søgning og tale.

Vandtæt. IP 67 100% Støvtæt
Batteri: 1.300 mAh Li-ion
Udgangseffekt: 5/3/1W
Mål: 110*50*35 mm
Vægt: 227 gram
Antenne inkluderet: 170 mm
Rækkevidde op til: 7 km
Køretid: Upp till 10 tim

Bæltesklips

Secret Service Kit NH
En øresnegl til den, der ikke vil have, at det skal være alt for 
synligt. For den diskrete er Nordhunt Secret Service Kit det 
optimale tilbehør, hvis du vil kommunikere med dine kammerater 
uden at tage jagtradioen op af lommen eller holderen. Monteres 
på siden af jagtradioen og fikseres med skruer. Monofonen er 
udstyret med et stik til 3,5 mm lydkabel til fx høreværn.

Monofon NH
En monofon er det optimale tilbehør, 
hvis du vil kommunikere med dine 
kammerater uden at tage jagtra-
dioen op af lommen eller holderen. 
Monteres på siden af jagtradioen 
og fikseres med skruer. Monofonen 
er udstyret med et stik til 3,5 mm 
lydkabel til fx høreværn.

1 PAKKE

1.299,-
KØB 2 PAKKE

1.999,-
SPAR 599,-

249,-

169,-

+ +
Øresnegl NH med PTT
En øresnegl med PTT-knap er det optimale tilbehør, 
hvis du vil kommunikere med dine kammerater uden 
at tage jagtradioen op af lommen eller holderen. 
Monteres på siden af jagtradioen og fikseres med 
skruer. Monofonen er udstyret med et stik til 3,5 mm 
lydkabel til fx høreværn.

Skovantenne 
NH 420

Øger jagtradioens  
 rækkevidde. Længde 

420 mm.

JAKTRADIOPAKET
JAGTRADIO - HEADSET - SKOVANTENNE

KOMPLET

1 st komradio, adapter, batteri, antenn, oplader og bælteklips.  
1 st Skovantenne NH 420 og 1 st øresnegl NH med PTT.
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HUNTINGRADIO
NORDHUNT

155
MHz • 28 kanaler

Kompakt jagtradio, der er gennemprøvet 
i skov, terræn og inden for industrien i 
mange år. 

Den er brugervenlig og kan programmeres 
til en særlig kanal.

Jagtradioen er vand- og støvtæt, robust 
og IP67-godkendt. Radioen har indbygget 
FM-radio, scanningsfunktion, pilottone 
samt LCD-display og kan programmeres ud 
fra individuelle behov. Forprogrammeret 
for Danmark, Norge og Sverige.

EN ENKEL OG  PRISBILLIG 
 RADIO, DER MERE END 
 RIGELIGT OPFYLDER DEN 
 ALMINDELIGE JÆGERS  BEHOV.

Laddstation inkl. batteriladdare. I denna 
stattion laddar du även dina extrabatterier 
separat från handenheten.

Uttag för 3,5 mm
headset, monofon 
eller Secret Service kit.

Tydlig LCD Display för frekvensval 
och andra smarta inställningar.

Enkla och sköna knappar för meny-
inställningar, knapplåsning och byte 
av ljudkälla microfon/monofon, radio.

Sköna och smidiga knappar för
radio, scanning, sök och tal.

Vandtæt. IP 67 100% Støvtæt
Batteri: 1.300 mAh Li-ion
Udgangseffekt: 5/3/1W
Mål: 110*50*35 mm
Vægt: 227 gram
Antenne inkluderet: 170 mm
Rækkevidde op til: 7 km
Køretid: Upp till 10 tim

Bæltesklips

Secret Service Kit NH
En øresnegl til den, der ikke vil have, at det skal være alt for 
synligt. For den diskrete er Nordhunt Secret Service Kit det 
optimale tilbehør, hvis du vil kommunikere med dine kammerater 
uden at tage jagtradioen op af lommen eller holderen. Monteres 
på siden af jagtradioen og fikseres med skruer. Monofonen er 
udstyret med et stik til 3,5 mm lydkabel til fx høreværn.

Monofon NH
En monofon er det optimale tilbehør, 
hvis du vil kommunikere med dine 
kammerater uden at tage jagtra-
dioen op af lommen eller holderen. 
Monteres på siden af jagtradioen 
og fikseres med skruer. Monofonen 
er udstyret med et stik til 3,5 mm 
lydkabel til fx høreværn.

1 PAKKE

1.299,-
KØB 2 PAKKE

1.999,-
SPAR 599,-

249,-

169,-

+ +
Øresnegl NH med PTT
En øresnegl med PTT-knap er det optimale tilbehør, 
hvis du vil kommunikere med dine kammerater uden 
at tage jagtradioen op af lommen eller holderen. 
Monteres på siden af jagtradioen og fikseres med 
skruer. Monofonen er udstyret med et stik til 3,5 mm 
lydkabel til fx høreværn.

Skovantenne 
NH 420

Øger jagtradioens  
 rækkevidde. Længde 

420 mm.

JAKTRADIOPAKET
JAGTRADIO - HEADSET - SKOVANTENNE

KOMPLET

1 st komradio, adapter, batteri, antenn, oplader og bælteklips.  
1 st Skovantenne NH 420 og 1 st øresnegl NH med PTT.
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18613 Allen 
Pant  str 
46-70  1499

FÅS I STORE 
STØRRELSER

For your adventures

SKIND
 KOLLEKTION

Jakke i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 48-62.

Jakke NH Matt

Bukser NH 
Allen
Bukser i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 46-70.

Bukser NH 
Wayne
Bukser i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 46-70.

Bukser NH 
Hämtland
Bukser i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 48-62.

Cook Forklæde 
Nordhunt
Cook Forklæde i 100% skind, er robust og lækker 
og bliver kun smukkere som årene går. Onesize.

HØJ KVALITETS 
KOSKIND & 

BØFFELSKIND

2499,-

699,-

FÅS I STORE 
STØRRELSER

Vest NH Dornbirn
Kraftig skindvest i 100% læder med let vatteret foer i 
100% polyester. Vesten har 2 store frontlommer og 1 
stor ryglomme. Str. 46-70.

Let vatteret foder

1499,-

Lækker skindvest!

Tilbered dit vildt 
med stil i Nordhunts 
luxus forklæde!

Nordhunt skind kollektionen er  produceret 
i høj kvalitets ko og bøffelskind. Der er brugt 
store stykker skind og få syninger. Dette er 
et kvalitetsstempel når det gælder skind, 
og noget man bør være opmræskom på. 
Modellerne er lavet med gennemtænkte 
og testede detaljer så funktionaliteten er 
i top. Kollektionen skal mærkes og prøves 
på, så kom ind til din nærmeste Nordhunt 
forhandler og se alle detaljerne.

Gennemtænkte og 
testede detaljer

Stilfulde Nordhunt 
detaljer

Smart og 
stilfuld 
lynlås

Bukser NH Wayne

1499,-

Bukser NH Allen

1499,-

Bukser NH Hämtland

1499,-
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18613 Allen 
Pant  str 
46-70  1499

FÅS I STORE 
STØRRELSER

For your adventures

SKIND
 KOLLEKTION

Jakke i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 48-62.

Jakke NH Matt

Bukser NH 
Allen
Bukser i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 46-70.

Bukser NH 
Wayne
Bukser i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 46-70.

Bukser NH 
Hämtland
Bukser i høj kvalitets koskind og 
bøffelskind. Str. 48-62.

Cook Forklæde 
Nordhunt
Cook Forklæde i 100% skind, er robust og lækker 
og bliver kun smukkere som årene går. Onesize.

HØJ KVALITETS 
KOSKIND & 

BØFFELSKIND

2499,-

699,-

FÅS I STORE 
STØRRELSER

Vest NH Dornbirn
Kraftig skindvest i 100% læder med let vatteret foer i 
100% polyester. Vesten har 2 store frontlommer og 1 
stor ryglomme. Str. 46-70.

Let vatteret foder

1499,-

Lækker skindvest!

Tilbered dit vildt 
med stil i Nordhunts 
luxus forklæde!

Nordhunt skind kollektionen er  produceret 
i høj kvalitets ko og bøffelskind. Der er brugt 
store stykker skind og få syninger. Dette er 
et kvalitetsstempel når det gælder skind, 
og noget man bør være opmræskom på. 
Modellerne er lavet med gennemtænkte 
og testede detaljer så funktionaliteten er 
i top. Kollektionen skal mærkes og prøves 
på, så kom ind til din nærmeste Nordhunt 
forhandler og se alle detaljerne.

Gennemtænkte og 
testede detaljer

Stilfulde Nordhunt 
detaljer

Smart og 
stilfuld 
lynlås

Bukser NH Wayne

1499,-

Bukser NH Allen

1499,-

Bukser NH Hämtland

1499,-
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99,-

Fås i 100% bomuld i farverne Sand. Oliven. Brun, Hvid og sort. Fås også i 
bomuld/polyester i farverne  Oliven Melange, Koks Melange og Barolo Wine 
Melange. Str. S-7XL.

T-shirt NH Jaguar

BESTSELLER!
Måske verdens
bedste t-shirt?

999,-

MELANGE 
FARVER 

KOMMER PÅ 
HYLDERNE I 
FORÅRET!

NORDHUNT
BOOTS
MADE IN EUROPE

 Vandafvisende J-tex  membran
God fast  Vibram® sål som sikrer 
god kontakt med underlaget

Boots NH Tindale
Kernlæder, med vanafvisende
J-TEX membran, vibram såler.
Fås i str 37-47 og i forest green.

NORDHUNT
ROCKRIVER

Nordhunts Rock River er vores nyeste 
jagtsæt er produceret i en blød, struktureret 
metervare, med en vandtæt, vindtæt og 
åndbar membran. En perfekt kvalitet til 
stort set alle typer af jagt. Mange funktio-
nelle detaljer, der tager højde for  de krav 
og ønsker jægeren har til sin jagtbeklæd-
ning. Nordhunt fås altid i store størrelser.

NORDHUNT
ROCKRIVER

Vandtæt

Åndbar membran

Jakke NH Rock River
Jakke i en blød, struktu-

reret metervare, med en 
vandtæt, vindtæt og åndbar 

membran. Flere lommer 
og funktionelle detaljer til 

jægerens udstyr. Fås i str 46-64.

Bukser NH Rock River
Bukser med mange lommer 

og forstærkninger og 
 reguleringsmulighed ved fødderne. 
Super pasform der passer de fleste 

jægere. Fås i str 46-64.

Bukser NH Clayton
NH Clayton er samme buks 
som Rock River, men uden 
vandtæt membran, så den 

fungerer perfekt som en 
fritids- arbejdsbuks. 

Fås i str 46-64.

1.499,-

899,-

1.999,-

Vindtæt

Indvendig 
 ”napoleonslomme”

Praktisk detalje

Forlomme med flap

Regulerimg 
ved fod

Praktisk detalje
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99,-

Fås i 100% bomuld i farverne Sand. Oliven. Brun, Hvid og sort. Fås også i 
bomuld/polyester i farverne  Oliven Melange, Koks Melange og Barolo Wine 
Melange. Str. S-7XL.

T-shirt NH Jaguar

BESTSELLER!
Måske verdens
bedste t-shirt?

999,-

MELANGE 
FARVER 

KOMMER PÅ 
HYLDERNE I 
FORÅRET!

NORDHUNT
BOOTS
MADE IN EUROPE

 Vandafvisende J-tex  membran
God fast  Vibram® sål som sikrer 
god kontakt med underlaget

Boots NH Tindale
Kernlæder, med vanafvisende
J-TEX membran, vibram såler.
Fås i str 37-47 og i forest green.

NORDHUNT
ROCKRIVER

Vandtæt

Åndbar membran

Nordhunts Rock River er vores nyeste 
jagtsæt er produceret i en blød, struktureret 
metervare, med en vandtæt, vindtæt og 
åndbar membran. En perfekt kvalitet til 
stort set alle typer af jagt. Mange funktio-
nelle detaljer, der tager højde for  de krav 
og ønsker jægeren har til sin jagtbeklæd-
ning. Nordhunt fås altid i store størrelser.

Jakke NH Rock River
Jakke i en blød, struktureret 

metervare, med en vandtæt, 
vindtæt og åndbar membran. 
Flere lommer og funktionelle 

detaljer til jægerens udstyr. Fås 
i str 46-64.

Bukser NH Rock River
Bukser i en blød, struktureret 
metervare, med en vandtæt, 

vindtæt og åndbar membran. Flere 
lommer og funktionelle detaljer til 

jægerens udstyr. Fås i str 46-64.

Bukser NH Clayton
Bukser i en blød, strukture-
ret metervare, med vindtæt 
og åndbar membran. Flere 

lommer og funktionelle 
detaljer til jægerens udstyr.  

Fås i str 46-64.

1.499,-

899,-

1.999,-

Vindtæt

En super 
 fritids og 
arbejdsbuks

Text text 
text text text 
text text

Dold ficka 
framtill

Innerficka med 
dragkedja

Text text text text 
Text text text text

Text text text text 
Text text text text
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H A W K E R  S H E L L

STRÆKBAR MEMBRAN.
SUPERFLEKSIBELT 3-LAGSMATERIALE.
OPTIMERET ÅNDBARHED.
RADIOLOMMER.
LYNLÅSVENTILATION.
ERGONOMISK PASFORM.
ACTIVE FIT.
ÉT SÆT TIL AKTIV  
JAGT GENNEM  
HELE SÆSONEN.

S E E L A N D.C O M
–  F I N D  N Æ R M E S T E  F O R H A N D L E R

Hawker jakke
Pro green & Pine green / 
Str. 48-60

KR. 1.499,-

Hawker bukser
Pro green & Pine green / 
Str. 48-60

KR. 1.099,-

Hawker følger din krops bevægelser. Det er designet i et aktivt snit og 
udført i strækbart trelagsmateriale. Sættets hovedfeatures er lav vægt, 
minimal støj, åndbarhed og tempe- raturregulerende egenskaber. 
Sættes inderside har en vaflet tekstur, der gør at luft og fugt fordeles 
og fordamper hurtigt

hawker_210x297.indd   1 24/07/2018   08.50
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Light GTX 10” Dog Keeper
Str. 38-48 · Kr. 1.999,-

LAGAN I AXIS MSP®

 KOM ENDNU 
TÆTTERE PÅ

Lagan Camo jakke
Str. 46-58 · Kr. 1.799,-

Lagan Camo bukser
Str. 46-58 · Kr. 1.699,-

Lynx fleece handsker
Str. M-XL · Kr. 499,-

harkila.com  

På pürschjagt udfordrer du dine sanser til det yderste. Fra du spotter vildtet, til du har sneget dig 
tæt nok på, så du kan afgive det perfekte skud. Det er en svær udfordring at være oppe imod dyrets 
veludviklede sanser. Lagan er udviklet til at holde dig skjult, så du kan komme endnu tættere 
på vildtet. Tøjets bløde materiale, er utrolig lydløst, det er strækbart, så det følger dine mindste 
bevægelser, og AXIS MSP®-camouflagen får dig til at gå i ét med omgivelserne.

Lagan_Axis_210x297mm.indd   1 15/03/2019   12.37
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På Aigle´s egne værksteder i Frankrig, fremstiller 200 professionelle 
støvlemagere mere end 4000 par håndlavede gummistøvler – hver dag.

Parcours-seriens unikke ”anti-trætheds” konstruktion er resultatet 
af mere end 160 års stolt fransk tradition og innovation. 

Parcours® Iso

www.aigle.com

UNIKT FRANSK HÅNDVÆRK
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På Aigle´s egne værksteder i Frankrig, fremstiller 200 professionelle 
støvlemagere mere end 4000 par håndlavede gummistøvler – hver dag.

Parcours-seriens unikke ”anti-trætheds” konstruktion er resultatet 
af mere end 160 års stolt fransk tradition og innovation. 

Parcours® Iso

www.aigle.com

UNIKT FRANSK HÅNDVÆRK

REMINGTON – KUN  
HOS JAGUARGRUPPEN

 

Over 100 millioner våben
I tidernes løb har Remington udviklet over 60 for-
skellige geværmodeller, over 20 forskellige haglgevæ-
rer og ca. ti forskellige håndvåben. De har fremstillet 
over 100 millioner våben samt en række patroner 
med diverse kalibre. De fleste jægere og skytter 
kender til navnet og har måske et Remington-våben 
eller to derhjemme i samlingen. Næsten uanset 
hvilken type våben du er ude efter, så har Remington 
en model, der passer til dit behov.

 Model 700 har med rette gjort sig fortjente til 
en plads blandt de mest solgte skydevåben gennem 
tiderne. Model 700 er en klassiker på alle måder. 
Dens nøjagtighed og pålidelighed er stadig normen 
mere end halvtreds år efter, den kom på markedet 
første gang. Remington brænder mere end nogens-
inde for at producere skydevåben og blive en del 
af skydevåbenhistorien. De forbedrer til stadighed 
eksisterende produkter og udvikler helt nye design.

FRA

12.995,-

Remington 700  
VTR stainless steel
Taktisk skæfte i syntet med bredt forskæfte 
samt rustfrit løb med mundingsbremse. 
Tactical bundstykke. Piccatinny skinne og 
bipod. Kaliber 308W vægt ca. 3,5 kg.

Inkluderet bipod

700 XCR COMPACT TACTICAL
Armid forstærket skæfte. Kaliber 308W. 51 cm. 

Fluted løb. Vægt ca 3,4kg. 

FRA  13.995,-

700 SPS VARMINT
Syntetskæfte med bredt forskæfte. 66 cm. løb. Kaliber 

223Rem, 22-250Rem, 308W. Vægt 3,8 kg. Visse kalibre 
findes også l venstre. 

FRA  7.995,-
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Pürsch
SIKAJAGT I IRLAND

Pürsch
SIKAJAGT I IRLAND

Brunst i bakkerne
Sikajagt i Irland

at han som regel går helt til tops et par 
gange om ugen og næsten altid har et 
skadet får med ned over skuldrene. 
Om det er rigtig ved jeg ikke, men 
det skulle sgu ikke undre mig. Men 
han kender skråningerne som sig egen 
bukselomme, og det giver også bonus i 
det lange løb. 

Langfart gennem 
 klipperne
Allerede, inden vi tager afsted på vores 
aften-outing, får jeg at vide, at jeg 
skal snøre støvlerne ordentligt: det 
bliver en hård tur. Og ganske rigtigt. 
På sydsiden af Black Valley tripper vi 
hurtigt hen over en af de talrige moser 
og går op i højderne.  Et stykke oppe 
følger vi så klipperne stik vest. Det er 
modvind, korte byger med støvregn, 
men mest høj sol. En skøn aften, hvor 
vi med kikkert og skridt følger floden 
Gearhameens snoninger og træbe-
voksede bredder. 
 I lavlandet kan vi se flere hjorte 
trave rundt i vådbundsområderne, og 
vi kan tydeligt høre deres mærkvær-
dige brunstfløjt, men alle er på den 
anden side floden og absolut uden for 
skudvidde. Vi gør holdt ved flere klip-
pefremspring, og på et tidspunkt stiller 
en mindre stanghjort sig lige på vores 
rute mod vest. Diskussionerne går frem 
og tilbage, om det giver mening at tage 
hjorten (så har jeg i det mindste fået 
én), men vi lader stille dyret passere 
uden at vække postyr. 
 Det skulle vise sig at blive en helt 
god beslutning. I stedet satser vi på 

minutter tilbage at skyde i, så der skal 
tages nogle hurtige beslutninger. 
 Derfor kravler Donncha frem med 
afstandsmåleren, der både fungerer 
som kikkert og også styrer sigekor-
net. Hjorten er der - ret nede foran 
os på en lille grøn plet, men i skygge 
under træudhænget, så det er svært at 
vurdere geviret. Jeg bliver kaldt frem 
med riflen, og imens klarer Donncha 
korrektionen med rangefinderen. 
Fremme ved kanten får jeg Sauer’en 
lagt til rette, og meldingen lyder på 
168 meter til målet. Jeg kan se, at rød-
punktet ligger et par prikker under 
krydset i sigtet, så det er bare at 

Flyet lægger an til landing 
i Cork ... i regnvejr. Netop 
det lunefulde vejrlig er 
et af de elementer, der 
gør denne sikajagt til en 
udfordring, og da vi skal 

jage helt imod sydvest på øen i County 
Kerry hos outfitter John Mangan, har 
vi det foranderlige Atlanterhav til at 
diktere vejret. 
 Herude er landet dækket af flotte 
småbjerge og lange stræk med moser 
og bregner, så jægeren skal være let til 
bens og med en fornuftig kondi. Med 
i felten har jeg desuden det nye bal-
listiske kikkert-sæt BDX fra Sig Sauer 
Electro Optics. Det er et kombineret 
sæt med afstandsmåler og kikkertsigte. 
 Som det er mere detaljeret beskrevet 
i artiklen på side 58, så kommunikerer 
rangefinder og kikkert via bluetooth, 
så når du laver en måling på afstanden 
vil rødpunktet placeres sig korrekt i 
sigtekorset i overensstemmelse med 
kuglebanen. Der er altså ikke noget 
kliktårn, du skal dreje, men blot lave 
en afstandsmåling og derefter holde 
lige på målet med rødpunktet. 
 Vel ankommet til Mangans residens 
bliver vi briefet om sikajagten og koblet 
op med vores stalker. Min kompagnon 
hedder Donncha og er en venlig herre 
af få ord, altid i gummistøvler - og med 
store, barkede næver. En mand, der er 
opvokset lokalt og lever af jorden, og 
som kun har et hånligt fnys til overs 
for camouflagetøj. Uanset hvor meget 
vi går op og ned ad bakkerne i The 
Black Valley, kommer han aldrig til at 
svede. Da jeg spørger ham, svarer han, 

en hurtig march godt 2 km. længere 
mod vest, hvor der er udsigt over 
et blandet engareal med høslæt. Her 
er der standplads for en af de større 
hjorte i området. Travet er hårdt og i 
svedende højt tempo. Hen over høj-
landets moser og sammenskredne 
klipper, hvor fodfæstet ikke er vanligt 
for fladdanske fødder. Flere steder 
over os ser vi vildgederne springe af 
sted, når de bliver presset af vores 
fremmarch. De er på kvoten, men lige 
nu har vi hverken tid eller anledning 
til at gå efter gederne. Da vi endelig 
når hen til udsigtspunktet, begynder 
lyset allerede at blegne. Der er nu kun 

Mads D. Jessen er taget til Irland. Til den grønne ø ude i Atlanterhavet 
med det lunefulde og omskiftelige vejr for at jage sikahjort i brunst. 
Det er en ikonisk jagt, og da det er første gang, at Mads stiller sig 
selv denne udfordring, så er det også en jagt fuld af overraskelser 
og helt nye indtryk. Jagten begynder her.

Sig Sauer Electro 
Optics  kikkertsigte, 
Sierra 3 BDX 
6.5-20x52 og Sig 
Sauer Electro  Optics 
 afstandsmåler, Kilo 
2200 BDX.
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Pürsch
SIKAJAGT I IRLAND

Brunst i bakkerne
Sikajagt i Irland

at han som regel går helt til tops et par 
gange om ugen og næsten altid har et 
skadet får med ned over skuldrene. 
Om det er rigtig ved jeg ikke, men 
det skulle sgu ikke undre mig. Men 
han kender skråningerne som sig egen 
bukselomme, og det giver også bonus i 
det lange løb. 

Langfart gennem 
 klipperne
Allerede, inden vi tager afsted på vores 
aften-outing, får jeg at vide, at jeg 
skal snøre støvlerne ordentligt: det 
bliver en hård tur. Og ganske rigtigt. 
På sydsiden af Black Valley tripper vi 
hurtigt hen over en af de talrige moser 
og går op i højderne.  Et stykke oppe 
følger vi så klipperne stik vest. Det er 
modvind, korte byger med støvregn, 
men mest høj sol. En skøn aften, hvor 
vi med kikkert og skridt følger floden 
Gearhameens snoninger og træbe-
voksede bredder. 
 I lavlandet kan vi se flere hjorte 
trave rundt i vådbundsområderne, og 
vi kan tydeligt høre deres mærkvær-
dige brunstfløjt, men alle er på den 
anden side floden og absolut uden for 
skudvidde. Vi gør holdt ved flere klip-
pefremspring, og på et tidspunkt stiller 
en mindre stanghjort sig lige på vores 
rute mod vest. Diskussionerne går frem 
og tilbage, om det giver mening at tage 
hjorten (så har jeg i det mindste fået 
én), men vi lader stille dyret passere 
uden at vække postyr. 
 Det skulle vise sig at blive en helt 
god beslutning. I stedet satser vi på 

minutter tilbage at skyde i, så der skal 
tages nogle hurtige beslutninger. 
 Derfor kravler Donncha frem med 
afstandsmåleren, der både fungerer 
som kikkert og også styrer sigekor-
net. Hjorten er der - ret nede foran 
os på en lille grøn plet, men i skygge 
under træudhænget, så det er svært at 
vurdere geviret. Jeg bliver kaldt frem 
med riflen, og imens klarer Donncha 
korrektionen med rangefinderen. 
Fremme ved kanten får jeg Sauer’en 
lagt til rette, og meldingen lyder på 
168 meter til målet. Jeg kan se, at rød-
punktet ligger et par prikker under 
krydset i sigtet, så det er bare at 

Flyet lægger an til landing 
i Cork ... i regnvejr. Netop 
det lunefulde vejrlig er 
et af de elementer, der 
gør denne sikajagt til en 
udfordring, og da vi skal 

jage helt imod sydvest på øen i County 
Kerry hos outfitter John Mangan, har 
vi det foranderlige Atlanterhav til at 
diktere vejret. 
 Herude er landet dækket af flotte 
småbjerge og lange stræk med moser 
og bregner, så jægeren skal være let til 
bens og med en fornuftig kondi. Med 
i felten har jeg desuden det nye bal-
listiske kikkert-sæt BDX fra Sig Sauer 
Electro Optics. Det er et kombineret 
sæt med afstandsmåler og kikkertsigte. 
 Som det er mere detaljeret beskrevet 
i artiklen på side 58, så kommunikerer 
rangefinder og kikkert via bluetooth, 
så når du laver en måling på afstanden 
vil rødpunktet placeres sig korrekt i 
sigtekorset i overensstemmelse med 
kuglebanen. Der er altså ikke noget 
kliktårn, du skal dreje, men blot lave 
en afstandsmåling og derefter holde 
lige på målet med rødpunktet. 
 Vel ankommet til Mangans residens 
bliver vi briefet om sikajagten og koblet 
op med vores stalker. Min kompagnon 
hedder Donncha og er en venlig herre 
af få ord, altid i gummistøvler - og med 
store, barkede næver. En mand, der er 
opvokset lokalt og lever af jorden, og 
som kun har et hånligt fnys til overs 
for camouflagetøj. Uanset hvor meget 
vi går op og ned ad bakkerne i The 
Black Valley, kommer han aldrig til at 
svede. Da jeg spørger ham, svarer han, 

en hurtig march godt 2 km. længere 
mod vest, hvor der er udsigt over 
et blandet engareal med høslæt. Her 
er der standplads for en af de større 
hjorte i området. Travet er hårdt og i 
svedende højt tempo. Hen over høj-
landets moser og sammenskredne 
klipper, hvor fodfæstet ikke er vanligt 
for fladdanske fødder. Flere steder 
over os ser vi vildgederne springe af 
sted, når de bliver presset af vores 
fremmarch. De er på kvoten, men lige 
nu har vi hverken tid eller anledning 
til at gå efter gederne. Da vi endelig 
når hen til udsigtspunktet, begynder 
lyset allerede at blegne. Der er nu kun 

Mads D. Jessen er taget til Irland. Til den grønne ø ude i Atlanterhavet 
med det lunefulde og omskiftelige vejr for at jage sikahjort i brunst. 
Det er en ikonisk jagt, og da det er første gang, at Mads stiller sig 
selv denne udfordring, så er det også en jagt fuld af overraskelser 
og helt nye indtryk. Jagten begynder her.
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2200 BDX.
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lægge rødpunktet på hjorten og finde 
et roligt skud. 
 Braget lyder, og heldigvis først 
herefter begynder den varme bukke-
feber at melde sig. Hele situationen 
var meget effektiv, og nu måler vi, at 
skudvinklen var 26 grader. Altså en 
kombination af skudvinkel og længde, 
der er yderst sjælden under jagt i 
Danmark, men hvor udstyret gjorde 
skuddet meget simplere. 
 I pandelygternes lys nærmest klatrer 
vi ned mod engen og hjorten. Den ligger 
inde mellem træerne og er stendød. 
Helt tæt på min første sikahjort bliver 
jeg ret forbavset over, hvor relativt små 
disse asiatiske hjorte er. Men flotte 
farver med helt mørk bringe og let 
prikket rygparti. Og et mærkværdigt 
trofæ, der er helt søndersplintret i 
den højre stang og tydelig skadet af 
dysten om damerne. Et helt igennem 
atypisk trofæ, som kun bliver bedre af, 
at det er min første sika, og den har 
tydeligvis været en sej kæmper. Natten 
falder over brækningen, og lykkeligvis 
ligger engen tæt ved en mindre træbro 
og vejen gennem dalen, så hjemslæb-
ningen er ’piece of cake’. 

Den store hjort
På bilturen hjem op ad bjerget spotter 

vi en større sika i forlygternes skær. 
Den gør kort holdt ved siden 

af bilen, og Donncha 
noterer sig dens rute 

og position. Morgenen efter starter vi 
derfor relativt højt, et par hundrede 
højdemeter over stedet, hvor vi så 
hjorten dagen før. På turen ind er der 
tavst, men da vi står på toppen af en 
større klippehylde, får vi kontakt med 
hjorten fra i går. Det er blot et kort 
glimt vel en 100 meter under os, og 
væk er den. Heldigvis er der respons 
på kaldet, og vi får relativt godt styr på, 
hvor den bevæger sig hen. 
 Pludselig fornemmer vi dog noget 
tumult under os, og der er nu tydelig-
vis flere hjorte - tre styks, der fløjter til 
hinanden. 
 Stille, stille, stille glider og klatrer 
vi ned ad skråningen. Vi er heldigvis 
ikke nået op til de allermest nøgne 
klipper, så vi har faktisk god dækning 
fra bundvegetationen. 
 Men det samme har hjortene, så vi 
kan ikke se hannerne, der fløjter til 
hinanden. Ret foran er dog et markant 
klippefremspring med omkring 3-4 
hinder, der synes at ligge mellem 
hjortene. Her gør vi holdt og venter. 
Der lyder nogen skramlen mellem 
sten og bregner, som godt kan være 
hjortene, der skraber eller slås. Lige 
med ét springer en stanghjort op 
på fremspringet og gør sig til foran 
hinderne. Godt nok stor i kroppen, 
men ikke en hjort klar til afskydning, 
så kuglen bliver i kammeret. 
 Nogle gange følger heldet de enfol-
dige, og uvist hvorfor springer stang-
hjorten ned, og den store hjort indtager 
scenen på klippen. Det er næsten for 
let. Vi måler afstanden til knap 60 
meter, og Sauer’en lyner sekunder efter. 
 Hjorten tumler ned i skuddet, 

meget aktive og bevægelige brunst 
i det smukke landskab, gør virkelig 
sikajagten til en fornøjelig jagtople-
velse. Denne gang er slæbet ned ad 
bakke, men her kan jeg simpelthen 
ikke følge med. Donnchas 4x4 gum-
mistøvler bener afsted, så jeg lader 
mig sakke bagud og nyder i stedets 
solens varmende stråler på den syd-
vendte skråning.     

Gedejagt 
Flere steder på dalens stejleste sider 

er vi stødt på vildgeder, der foura-
gerer eller glor uforstående på os, 
når vi passerer forbi. Da alle jægere 
nu har nedlagt sika, falder snakken 
over morgenbordet mere intenst på 
gedejagt. Hurtigt bliver det arrange-
ret, at vi kan tage nordpå til County 
Galway. Her ligger de ufremkom-
melige karstlandskaber, som er 
dækket af halvvejs borstskyllede 

og vi venter nogle minutter, inden 
vi går til skudstedet. Helt som for-
ventet ligger den forendt ved foden 
af klippen, og blot en halv time 
efter vi gik afsted, ligger trofæet 
foran os. Denne gang er det et 
fint og regelmæssigt gevir, en ulige 
8-ender. Proportionerne er fuldt 
genkendelige, men igen undres jeg 
over, hvor påfaldende lille sikaen 
egentlig er. 
 Men det er et flot dyr, og især 
de meget tydelige fløjt og dyrenes 

Der er en 
behagelig 

og afslappet 
 stemning, 

mens både 
 landskab 
og vildt

bestand kan 
give dig nye 

 udfordringer. 

Black Valley udgør hovedåren 
for John Mangans jagtrevir. Det 

er her, du får lov at klatre op og 
ned ad skråningerne. Navnet 
har den, fordi bjergene er så 
høje, at der knapt når sollys 
herned i vintermånederne.  

Der er skrab mange steder på 
skråningerne i Black Valley, og 
selv på de mest ufremkomme-
lige klippeudspring, har hjorten 
været forbi for at markere sit 
territorium.

Andet sika trofæ – Et smukt dyr er sikaen, og de vævre, små hjorte passer perfekt til de billed-
skønne omgivelser. 

Pürsch
SIKAJAGT I IRLAND

Pürsch
SIKAJAGT I IRLAND
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dig ned. Vi finder hurtigt en mærkelig 
trippegang, hvor vi følger i hinandens 
fodspor og sådan undgår de værste 
styrt. Desuden falder regnen stødt, 
hvilket ikke gør vores kalkklippespring 
mindre farefulde. Vi når dog helskin-
det frem til digerne, som også giver os 
god dækning for dyrene. 
 Det er en stor flok – godt på den 
anden side af de hundrede individer. 
Som vanligt ligger de større bukke i 
udkanten af flokken, og vi udser os 
tre af de store, og vil forsøge at skyde 
samtidigt. Vi er tre skytter, der har lagt 
os til rette, men flokken er nu blevet 
varsom og begynder at rejse sig. Et 
halv minuts tid senere er alle dyr på 
benene, men de selvsikre bukke tager 
sig god tid i mageligt tempo. 
 Perfekt for os, for vi får rig lejlighed 
til udvælgelsen og til at sende blyet 
nogenlunde samtidig afsted. Efter 
skuddene ser det ret mærkeligt ud, for 
den store flok geder nærmest flyder 
hen over landskabet uden synderlig 
fart. Skræmte er de i hvert fald ikke, 
men det kan jo være, at ikke engang 
de ellers så vævre geder kan galoppere 
afsted hen over sprækkerne i kalken. 

lag af kalksten, og hvor 
der går store flokke af 
irske vildgeder. Det er 
et mystisk og fascine-
rende landskab med 
store, ufremkommelige 
karstsletter og lange 
stendiger, der deler 
området op i få arealer 
til græsning. 
 Da vi når frem, 
støder den lokale 
stalker til. Han har 
allerede været ude og 
spotte og mener, at vi 

kan nå uset frem til en flok geder, der 
går mellem et par af stendigerne. 
 Vi må ud i en stor buer på grund af 
vinden, for gederne er særligt snu med 
næsen, mens de ikke reagerer synder-
ligt på synet af mennesker. 
 Turen derover bliver en blandet 
fornøjelse. Hele arealet er dækket af 
en ret grov græsart, men nedenun-
der lurer farerne. Her er nemlig flere, 
større sprækker i kalkstenen, som 
gerne griber fat i støvlerne og lægger 

 Det er store bukke, vi har nedlagt. 
Især min, den kulsorte, som stod 
i midten, har mange år på bagen. 
Omkring 11-12 år mener vores stalker. 
 Vi får denne gang selv fornøjelsen 
af at brække dyret og tage hånd om 
trofæet, for gederne lugter kraftigt. 
Ikke decideret ubehageligt, men en 
tydelig og vedholdende moskusagtig 
duft, der sætter sig i tøj og hænder 
flere dage frem.    

Eksotiske arter  
Jagten i de irske bjerge er en skøn 
blanding af eksotiske arter og udfor-
drende jagtsituationer. Det er derfor 
fuldt forståeligt, at sikajagten i Irland 
har fået et særlig godt ry hos de 
danske jægere, for det er let at komme 
dertil. Der er en behagelig og afslap-
pet stemning, mens både landskab og 
vildtbestand kan give dig nye udford-
ringer. 
 Faktisk vil det også være et godt 
sted at starte på udlandsjagter for den 
mindre erfarne jæger, for vildtbestan-
den er så tæt og landskabet så varieret, 
at alle grader af skydefærdighed kan 
tilgodeses. 
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Vejret kan være udfordrende i Irland. Specielt hvis du 
har glemt regnsættet. Heldigvis var vi  forskånede for 
alt for megen regn de timer, hvor vi var helt oppe i 
højderne. Det giver også eminente muligheder for at 
spotte hjortene, når de krydser mellem højlandet og 
de fladere arealer langs floden i dalen. 
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Vildged Trofæ
En super alder for et 
gedebukketrofæ og 
det er ret impone-
rende, som hornene 
bliver ved med at 
sno sig længere 
og længere ud fra 
hovedet.  

Turen ned ad bakke med trofæet 
går forbavsende hurtigt. Igen 

 kommer den uundværlige 
 vandrestok til hjælp, og sammen 
med et træktov er den perfekt til 

 hjemslæbet af sikaen. 
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særlige udvalgte knive, der  
gør det nemt at håndtere vildtet

NORDHUNT KNIVE 
AF HØJ KVALITET

Slagtekniv-sæt 
NH orange 
Tykke knivblade for en robust følelse 
og greb, der er forarbejdede, så de 
ikke bliver glatte i våde miljøer. 
 Leveres med nylonetui samt hylster, 
der kan spændes rundt om hoften 
under parteringsarbejdet. Blade 
af 2,5 mm tykt rustfrit stål 440 
(5Cr17MoV) med hårdheden  55-59 
HCR. Orange skafter gør knivene 
lettere at se, også når det er mørkt. 
Skafter af: PP+TPR.

399,-
SPAR 200,-

Vejl. pris: 599,-

Indeholder:
Bugåbner, 24 cm 

Slagterkniv, 30 cm

Flåkniv, 29 cm

Udbeningskniv, 29 cm

4

 Leveres med 
 nylonetui samt 
hylster, der kan 
spændes rundt 
om hoften under 
parterings arbejdet.

Robust greb, der er 
 f  or arbejdede, så de ikke 
bliver glatte i våde miljøer.
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Nordhunt Jagtkniv med Ildstål og 
  æderskede. Trægreb med handtag i det 
eksklusive Masur birk. Blad længde 10 
cm. Greb længde 10,5 cm. Total længde 
22 cm. Vægt 172 gram. Produceret i 
Sverige. Stål fra Sandviken.

En klassisk, nordisk brugskniv til daglig brug. Velafbalanceret og meget behage-
lig at arbejde med. Orange, skridsikkert skaft i gummi og med et mindre fing-
erstop. Giver et godt greb, også ved arbejde i våde miljøer. Det gennemgående 

knivblad er af rustfrit stål (7cr17mov) med hård heden 56-59 
HRC. Bladet er 75 mm langt og 3,5 mm tykt, hvilket passer til 
alle former for jagt, fiskeri og camping. Knivens totale længde 

er 194 mm. Etui af nylon. Kniven er afprøvet af bl.a. fri-
luftsmennesker og  professionelle jægere. 

særlige udvalgte knive, der  
gør det nemt at håndtere vildtet

Outdoor  
NH kniv

1.499,-

Jagtkniv NH Allround

NORDHUNT KNIVE 
AF HØJ KVALITET

Slagtekniv-sæt 
NH orange 
Tykke knivblade for en robust følelse 
og greb, der er forarbejdede, så de 
ikke bliver glatte i våde miljøer. 
 Leveres med nylonetui samt hylster, 
der kan spændes rundt om hoften 
under parteringsarbejdet. Blade 
af 2,5 mm tykt rustfrit stål 440 
(5Cr17MoV) med hårdheden  55-59 
HCR. Orange skafter gør knivene 
lettere at se, også når det er mørkt. 
Skafter af: PP+TPR.

399,-
SPAR 200,-

Vejl. pris: 599,-

Indeholder:
Bugåbner, 24 cm 

Slagterkniv, 30 cm

Flåkniv, 29 cm

Udbeningskniv, 29 cm

4

 Leveres med 
 nylonetui samt 
hylster, der kan 
spændes rundt 
om hoften under 
parterings arbejdet.

Robust greb, der er 
 f  or arbejdede, så de ikke 
bliver glatte i våde miljøer.

Leveres med 
 læderskede

Grip-venligt 
 håndtag i eksklusiv 
Masurbjörk

Stål fra Sandviken, 
Sverige.

Total længde 
22 cm.

 Scandinavian quality since 1991

299,-
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SAUER  100

PREMIUM
BECOMES

STANDARD

PRÆCISION //KOMFORTABEL //ALSIDIGHED //

Justerbart aftræk fra 1-2 kg. 

PRIS FRA 8.895,-

Aftageligt 5-skuds magasin. Garanteret præcision 
på 100 yds. : 3 skud sub-MOA.

Ny-designet lyddæmper fra Sauer i Titanium. Let at rengøre. Designet til 
ikke at hænge fast i våbenfoderal eller grene. Vægt kun 280 gram. Længde 
213mm. Diameter 49,8 mm. Modeller: M15x1 og M17x1. Fåes til kaliber op 
til 6,5mm , 8 mm og 9,3mm.

           LYDDÆMPER
TITANIUM PRO KUN 280 G

SCHHH!

SAUER VÅBENPAKKER

Sauer 100 Classic i pakke m/gevind,  
2,4-12x56 Sig Sauer m/lys incl. montering 
i  fast montage, incl. RCC lyddæmper!
Justerbart aftræk fra 1-2 kg. Aftageligt 5-skuds magasin. Garanteret præcision på 
100 yds.: 3 skud sub-MOA. Leveres i  pakke med Sig Sauer Whiskey 2,4-12x56 og 
RCC S-100 lyddæmper.

 Tillæg for træskæftekr. 1000,- 

Sauer 100 XT M. gevind & 
Sig Sauer 3-9x50 og RCC S-100 lyddæmper!
Sauer 100 med låsestol i smedet stål og koldhamret 
Sauer-pibe. Leveres i pakke med Sig Sauer Whiskey 
3-9x50. HDX-glas med høj opløsning/høj lystransmission. 
HellfireTM Belyst sigtemiddel (udvalgte modeller).

SPAR 4.985,-

13.495,-
Vejl. pris: 18.480,-

Sauer 100 XT monterat med 
Vertical 4-16x44AO med rødpunkt
Syntetisk skæfte, justerbart aftræk fra 1-2 kg. Aftageligt 5-skuds 
magasin. Garanteret præcision på 100 yds. 3 skud sub-MOA.

SPAR 6.877,-

18.995,-
Vejl. pris: 25.872,-

SPAR 5.783,-

10.995,-
Vejl. pris: 16.778,-

Pris fra Kr. 4.495,-
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SAUER  100

PREMIUM
BECOMES

STANDARD

PRÆCISION //KOMFORTABEL //ALSIDIGHED //

Justerbart aftræk fra 1-2 kg. 

PRIS FRA 8.895,-

Aftageligt 5-skuds magasin. Garanteret præcision 
på 100 yds. : 3 skud sub-MOA.

Ny-designet lyddæmper fra Sauer i Titanium. Let at rengøre. Designet til 
ikke at hænge fast i våbenfoderal eller grene. Vægt kun 280 gram. Længde 
213mm. Diameter 49,8 mm. Modeller: M15x1 og M17x1. Fåes til kaliber op 
til 6,5mm , 8 mm og 9,3mm.

           LYDDÆMPER
TITANIUM PRO KUN 280 G

SCHHH!

Pris fra Kr. 4.495,-

Sauer 100 Classic XT 
monteret med Optic Science 2-10x50 med 
rødpunkt og kliktårn.

SPAR 3.300,-

9.995,-
Vejl. pris: 13.299,-

Sauer 100 Classic XT 
monteret med Sig Sauer BDX 4,5-14x50. 
Leveret med Kilo 1800 Rangefinder.

SAUER VÅBENPAKKER

SPAR 5.802,-

15.995,-
Vejl. pris: 21.797,-

Sierra3 BDX 4,5-14X50 En 
solid sigtekikkert i rigtig god kvalitet. BDX 
teknologien gør det muligt, at parrer denne 
sigtekikkert med Sig Sauer afstandsmåler 
(med BDX teknologi) og dermed få nøjaftige 
afstande direkte i dit sigte.

Kilo 1800 BDX Rigtig god afstandsmåler fra Sig Sauer. Kilo1800 BDX 
afstandsmåleren tilbyder afstandsmåling på helt ud til 1800 meter. Ydermere 
kan Kilo1800 BDX tilkobles til Sig Sauer Sierra3 BDX sigtekikkerten, så du ved 
at måle afstanden i afstandsmåleren får direkte informationer i din sigtekik-
kert. Afstandsmåleren passer perfekt ind i hånden og kan anvendes af både 
højre- og venstrehåndede. Fantastisk både med og uden sigtekikkerten.
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Langdistanceskydning  
på en ny måde

SAUER præsenterer en ny model i den meget 
succesrige S100-serie. Med de seneste modeller 
S100 Pantera og Fieldshoot redefinerer SAUER lang-
distanceskydning. Med fokus på ergonomi tilbyder 
SAUER en yderst effektiv, men elegant model med 
stor rækkevidde. Et riflet og kraftigt løb tilbyder 
ensartet præcision, og den justerbare kindpude og 
det formede pistolgreb sikrer en yderst naturlig 
skydestilling for fuldtræffere på store afstande.

Sauer 100 Fieldshoot Kr. 13.495,-

Tilgængelige kalibre: .223 Rem.;.243, Win.; .300 Win.; .30-06 Spring.; .308, Win.; 6.5 Creedmoor; 6.5 PRC. Løblængde: 20“ (Magnum 
22“). Løbdiameter: Kraftigt, riflet. Løb- og låsestolsoverflade: Cerakote ‘Black Recon’. Kolbe: Lamineret træ, mat sort. Magasinbundpla-
de: Sort syntet. Ladegrebsafslutning og -arm: Mat blå. Bundstykkeknop: Taktisk, kegleformet bundstykkekugle. 

Sauer 100 Pantera Kr. 14.995,-

Tilgængelige kalibre: .223 Rem. 6,5 Creedmore, 6,5 PRC, .308 WIN. Løblængde: 24“. Løbdiameter: Match 19mm. Løb- og 
låsestolsoverflade: Stål - matbruneret. Kolbe: Lamineret træ, mørk oliefarvet. Magasinbundplade: Sort syntet. Bundstykkeknop: Taktisk, 
kegleformet bundstykkekugle.ANDRE EGENSKABER:

• CERAKOTE-belægning på løb og låsestol
• Taktisk, kegleformet og legeret grebskugle
• Neutral skæfte til både højre- og
• venstrehåndede skytter
• Koldhamret SAUER-løb
• 3-punktssikring
• Bundstykkehoved med tre låseknaster
• 60-graders bundstykkeåbning
• EVER REST bedding
• Justerbart aftræk fra 1 til 2 kg
• 2 radet magasin
• Kapacitet på 5+1 skud i standardkalibre
• Kapacitet på 4+1 skud i Mini- og 
• Magnum-kalibre
• Velegnet til alle Remington 700-baser og 

 anbefalede Hexalock-montager

Løbets overflade og låstestolen har en overfladebehandling fra 
CERAKOTE, der sikrer den bedste modstandsdygtighed over for vind 
og vejr. Sammen med disse enestående egenskaber byder Pantera & 
Fieldshoot modellen også på S100-modellens prisbelønnede 

egenskaber: justerbar 1-trinsaftrækker, 3-punktssikring, originalt 
koldhamret SAUER-løb og et utroligt letgående SAUER-bundstykke. 
Alt dette sætter standarden i denne overkommelige prisklasse for 
langdistanceskydning, som andre går og drømmer om. 
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Langdistanceskydning  
på en ny måde

SAUER præsenterer en ny model i den meget 
succesrige S100-serie. Med de seneste modeller 
S100 PANTERA og Fieldshoot redefinerer SAUER lang-
distanceskydning. Med fokus på ergonomi tilbyder 
SAUER en yderst effektiv, men elegant model med 
stor rækkevidde. Et riflet og kraftigt løb tilbyder 
ensartet præcision, og den justerbare kindpude og 
det formede pistolgreb sikrer en yderst naturlig 
skydestilling for fuldtræffere på store afstande.

Sauer 100 Fieldshoot Kr. 13.495,-

Tilgængelige kalibre: .223 Rem.;.243, Win.; .300 Win.; .30-06 Spring.; .308, Win.; 6.5 Creedmoor; 6.5 PRC. Løblængde: 20“ (Magnum 
22“). Løbdiameter: Kraftigt, riflet. Løb- og låsestolsoverflade: Cerakote ‘Black Recon’. Kolbe: Lamineret træ, mat sort. Magasinbundpla-
de: Sort syntet. Ladegrebsafslutning og -arm: Mat blå. Bundstykkeknop: Taktisk, kegleformet bundstykkekugle. 

Sauer 100 Pantera Kr. 14.995,-

Tilgængelige kalibre: .223 Rem. 6,5 Creedmore, 6,5 PRC, .308 WIN. Løblængde: 24“. Løbdiameter: Match 19mm. Løb- og 
låsestolsoverflade: Stål - matbruneret. Kolbe: Lamineret træ, mørk oliefarvet. Magasinbundplade: Sort syntet. Bundstykkeknop: Taktisk, 
kegleformet bundstykkekugle.ANDRE EGENSKABER:

• CERAKOTE-belægning på løb og låsestol
• Taktisk, kegleformet og legeret grebskugle
• Neutral skæfte til både højre- og
• venstrehåndede skytter
• Koldhamret SAUER-løb
• 3-punktssikring
• Bundstykkehoved med tre låseknaster
• 60-graders bundstykkeåbning
• EVER REST bedding
• Justerbart aftræk fra 1 til 2 kg
• 2 radet magasin
• Kapacitet på 5+1 skud i standardkalibre
• Kapacitet på 4+1 skud i Mini- og 
• Magnum-kalibre
• Velegnet til alle Remington 700-baser og 

 anbefalede Hexalock-montager

Løbets overflade og låstestolen har en overfladebehandling fra 
CERAKOTE, der sikrer den bedste modstandsdygtighed over for vind 
og vejr. Sammen med disse enestående egenskaber byder Pantera & 
Fieldshoot modellen også på S100-modellens prisbelønnede 

egenskaber: justerbar 1-trinsaftrækker, 3-punktssikring, originalt 
koldhamret SAUER-løb og et utroligt letgående SAUER-bundstykke. 
Alt dette sætter standarden i denne overkommelige prisklasse for 
langdistanceskydning, som andre går og drømmer om. 
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Sauer SL5 halvautomat : Kaliber 12/76 (12 ga 3 
inch). Løbslængde 70 cm (28”) eller 76 cm (30”). 
Vægt 3,0 kg (6,61 lbs) eller 3,1 kg (6,83 lbs).

Det legendariske 
inerti-system 
er placeres i 

aluminiumslåsen.

Leveres 
med 5 

chokes.

Elegant løb, lås og 
udkaster er nickelbehandlet 

for bedre beskyttelse 
og kamoflering.

Nyhed Sauer SL5
Oplev Sauers halvautomat SL5 
som kombinerer instinktiv fart, 

effektivitet og ergonomi

Fuldendt ergonomi 
– det fuldkomne 

pistolgreb.

2 forskellige brikker 
som giver op til 8 

forskellige skæftemål. 
Drop og castoff kan 

justeres med  
SAUER-Ergofit Inlays.

Sauer SL5 Kr. 12.995,-SL5

Rejs
på første klasse
Den gennemtænkte modularitet af 
Sauer 404 gør det perfekt at med-
bringe på jagtrejsen.  Det spiller ingen 
rolle om det er til en drivjagt eller på 
langtur til den anden side af kloden. 
Netop derfor er der nu de perfekte 
våbenkufferter, når du skal medbringe 
din Sauer 404 på din næste jagtrejse.

Sauer 404 Aluminium Case
Gedigen alu-kuffert, låses med nøgle. Udvendige 
mål: L: 67 cm H: 23 cm B: 14 cm. Vægt: 4,1 kg.

Sauer 404 Compact Case 2
Sauer 404 Compact Case 2 er en lidt større model 
beregnet for thumbholeskæfter med plads til et ekstra 
kikkertsigte og en ekstra pibe. Ellers lig med Sauer 404 
Compact Case.Udvendige mål: L: 83 cm H: 16 cm B: 
12 cm. Vægt: 2,42 kg.

Sauer 404 Compact Case
Sofistikeret design gør den til en perfekt rejsekam-
merat. Den er ekstremt stærk,  praktisk og diskret. 
Udvendige mål: 83x16x12 cm. Vægt 2,5 kg. 

Kr. 3.995,-
Kr. 4.995,-

Kr. 6.495,-
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Sauer SL5 halvautomat : Kaliber 12/76 (12 ga 3 
inch). Løbslængde 70 cm (28”) eller 76 cm (30”). 
Vægt 3,0 kg (6,61 lbs) eller 3,1 kg (6,83 lbs).

Det legendariske 
inerti-system 
er placeres i 

aluminiumslåsen.

Leveres 
med 5 
chokes.

Elegant løb, lås og 
udkaster er nickelbehandlet 

for bedre beskyttelse 
og kamoflering.

Nyhed Sauer SL5
Oplev Sauers halvautomat SL5 
som kombinerer instinktiv fart, 

effektivitet og ergonomi

Fuldendt ergonomi 
– det fuldkomne 

pistolgreb.

2 forskellige brikker 
som giver op til 8 

forskellige skæftemål. 
Drop og castoff kan 

justeres med  
SAUER-Ergofit Inlays.

Sauer SL5 Kr. 12.995,-SL5

Rejs
på første klasse
Den gennemtænkte modularitet af 
Sauer 404 gør det perfekt at med-
bringe på jagtrejsen.  Det spiller ingen 
rolle om det er til en drivjagt eller på 
langtur til den anden side af kloden. 
Netop derfor er der nu de perfekte 
våbenkufferter, når du skal medbringe 
din Sauer 404 på din næste jagtrejse.

Sauer 404 Aluminium Case
Gedigen alu-kuffert, låses med nøgle. Udvendige 
mål: L: 67 cm H: 23 cm B: 14 cm. Vægt: 4,1 kg.

Sauer 404 Compact Case 2
Sauer 404 Compact Case 2 er en lidt større model 
beregnet for thumbholeskæfter med plads til et ekstra 
kikkertsigte og en ekstra pibe. Ellers lig med Sauer 404 
Compact Case.Udvendige mål: L: 83 cm H: 16 cm B: 
12 cm. Vægt: 2,42 kg.

Sauer 404 Compact Case
Sofistikeret design gør den til en perfekt rejsekam-
merat. Den er ekstremt stærk,  praktisk og diskret. 
Udvendige mål: 83x16x12 cm. Vægt 2,5 kg. 

Kr. 3.495,-
Kr. 3.695,-

Kr. 6.495,-
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I SIN HELT EGEN
VÆGTKLASSE 

VEJER MINDRE END 3 KG 

SAUER  404 
SYNCHRO XTC

Standardkalibre: .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06. Creedmoor, 6,5x55, 7x64, 8x57IS, 9,3x62. Magnumkalibre: 7 
mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .338 Win. Mag. Pibelængde mini-/standardkalibre: 56 cm. Pibelængde magnum kalibre: 
62 cm. Repeteringslængde: 17,5 cm. Total længde mini/standardkalibre: 106,5 cm. Total længde magnumkalibre: 112,5 
cm. Vægt mini-/standardkalibre: 2,79 kg. Vægt magnumkalibre: 2,9 kg. Præcision på 90 meter: 3 skud indenfor 1 MOA. 
Modulart våben. Udskiftelige piber. Udskiftelig bundstykkehoved Håndspænding/sikring på bundstykket. Justerbart 
aftræk fra 550 til 1250 g. Justerbar aftaækker (kan drejes og rykkes frem/tilbage). Værkstøj og rembøjle i eet. Let at monte-
re og afmontere. Håndlavet kulfiberskæfte. Symmestrisk greb. Aftageligt magasin. Låsbart magasin.

STØRRE FLEKSIBILITET
Det integrerede SAUER universal 
værktøj gør SAUER 404 meget 
fleksibel og brugervenlig. Værktøjet 
bruges til montering og afmontering 
af for- og bagskæfte, udskiftning af 
løb og til justering af aftrækket.

BEDRE SIKKERHED
SAUER 404 har et nyt patenteret 
sikkerhedssystem med en 
nyudviklet sikringsmekanisme.

MERE KONTROL
SAUER universal værktøj giver 
skytten en unik mulighed for at 
vælge een af de fire for-
håndsindstillede aftræksvægte: 
550 g, 750 g, 1.000 g eller 1.250 g.

Sauer 404 Synchro XTC

Fra 52.995,-

Kulfiberskæftet giver maksimal 
stivhed og minimal vægt.

Let og justerbar aftræk fra 550 g til 1250 
g for det perfekt skud.

Aftageligt magasin. 
Kan lades med 2 til 5 
patroner.

Manuel sikring/
håndspænding

Sauers integrerede universal-
nøgle og rembøjle. Koldhamret og fluted pibe for 

ultimativ præcision.
Ekstraudstyr.

Sauer magasin lås.
Knappen fremad = låst.
Knappen tilbage = åben.

Det vindende koncept for et perfekt 
skud er kombinationen med justerbar 
kindpude og thumbhole skæfte.

Kan fås med gevind til lyddæmper M15. 
Ekstraudstyr.

Riflen er vist med ekstraudstyr.
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I SIN HELT EGEN
VÆGTKLASSE 

VEJER MINDRE END 3 KG 

SAUER  404 
SYNCHRO XTC

Standardkalibre: .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06. Creedmoor, 6,5x55, 7x64, 8x57IS, 9,3x62. Magnumkalibre: 7 
mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .338 Win. Mag. Pibelængde mini-/standardkalibre: 56 cm. Pibelængde magnum kalibre: 
62 cm. Repeteringslængde: 17,5 cm. Total længde mini/standardkalibre: 106,5 cm. Total længde magnumkalibre: 112,5 
cm. Vægt mini-/standardkalibre: 2,79 kg. Vægt magnumkalibre: 2,9 kg. Præcision på 90 meter: 3 skud indenfor 1 MOA. 
Modulart våben. Udskiftelige piber. Udskiftelig bundstykkehoved Håndspænding/sikring på bundstykket. Justerbart 
aftræk fra 550 til 1250 g. Justerbar aftaækker (kan drejes og rykkes frem/tilbage). Værkstøj og rembøjle i eet. Let at monte-
re og afmontere. Håndlavet kulfiberskæfte. Symmestrisk greb. Aftageligt magasin. Låsbart magasin.

STØRRE FLEKSIBILITET
Det integrerede SAUER universal 
værktøj gør SAUER 404 meget 
fleksibel og brugervenlig. Værktøjet 
bruges til montering og afmontering 
af for- og bagskæfte, udskiftning af 
løb og til justering af aftrækket.

BEDRE SIKKERHED
SAUER 404 har et nyt patenteret 
sikkerhedssystem med en 
nyudviklet sikringsmekanisme.

MERE KONTROL
SAUER universal værktøj giver 
skytten en unik mulighed for at 
vælge een af de fire for-
håndsindstillede aftræksvægte: 
550 g, 750 g, 1.000 g eller 1.250 g.

Sauer 404 Synchro XTC

Fra 52.995,-

Kulfiberskæftet giver maksimal 
stivhed og minimal vægt.

Let og justerbar aftræk fra 550 g til 1250 
g for det perfekt skud.

Aftageligt magasin. 
Kan lades med 2 til 5 
patroner.

Manuel sikring/
håndspænding

Sauers integrerede universal-
nøgle og rembøjle. Koldhamret og fluted pibe for 

ultimativ præcision.
Ekstraudstyr.

Sauer magasin lås.
Knappen fremad = låst.
Knappen tilbage = åben.

Det vindende koncept for et perfekt 
skud er kombinationen med justerbar 
kindpude og thumbhole skæfte.

Kan fås med gevind til lyddæmper M15. 
Ekstraudstyr.

Riflen er vist med ekstraudstyr.
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Sauer 404 Classic monteret  
med  Zeiss 3-12x50 m. lys
Sauer classicskæfte grade 2 tilbyder en riffel af 
teknisk perfektion. Komplet med Sauer originale 
kikar montage. Fås i gængse kalibre.

SPAR 9.994,-

36.995,-
Vejl. pris: 46.989,-

S 404 Synchro XT Den moderne skyde- og jagt-
oplevelse. Et thumbhole skæfte med justerbar kindpude 
kombineret med SAUER Quattro trigger løfter S 404 Synchro 
XT i pole position, når det angår ergonomi og skydekom-
fort. Fås i gængse kalibre.

FRA

30.995,-

S 404 elegance Tillidsfuld, stilfuld og mesterlig. Med Elegance 
er det overlegne koncept af S 404 er parret med et deluxe valnød-
deskæfte Grade 5, der tilbyder den sande aficionado en tidløst og 
smuk riffel af teknisk og kunstnerisk perfektion. Fås i gængse kalibre.

FRA

31.495,-

FRA

36.495,-

S 404 Classic Den perfekte introduktion i de store 
ligaer. Den klassiske træ- og metalkonstruktion levner 
ikke tvivl om, at ejeren af en S 404 Classic tror på 
værdien af traditionel gunmaking. Fås i gængse kalibre.

Grundtanken med Sauer 404 er at knytte historie, tradition og fornyelse
sammen. Lige så vel som der er anvendt nye materialer til at frembringe
årets nyhed, holder man fast i gamle traditioner og præsenterer nu en
komplet våbenserie fra Sauer 404 med en lås produceret i ægte gedigent stål.

S 404 Avantgarde Grand Lux
Avantgarde Grand Lux er til den kræsne 
afficionado, der ønsker et meget person-
ligt og smukt våben. Fås i flere grave-
ringer og kalibre. Fra Kr. 97.995,-
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Sauer 404 Classic monteret  
med  Zeiss 3-12x50 m. lys
Sauer classicskæfte grade 2 tilbyder en riffel af 
teknisk perfektion. Komplet med Sauer originale 
kikar montage. Fås i gængse kalibre.

SPAR 9.994,-

36.995,-
Vejl. pris: 46.989,-

S 404 Synchro XT Den moderne skyde- og jagt-
oplevelse. Et thumbhole skæfte med justerbar kindpude 
kombineret med SAUER Quattro trigger løfter S 404 Synchro 
XT i pole position, når det angår ergonomi og skydekom-
fort. Fås i gængse kalibre.

FRA

28.995,-

S 404 elegance Tillidsfuld, stilfuld og mesterlig. Med Elegance 
er det overlegne koncept af S 404 er parret med et deluxe valnød-
deskæfte Grade 5, der tilbyder den sande aficionado en tidløst og 
smuk riffel af teknisk og kunstnerisk perfektion. Fås i gængse kalibre.

FRA

29.995,-

FRA

35.995,-

S 404 Classic Den perfekte introduktion i de store 
ligaer. Den klassiske træ- og metalkonstruktion levner 
ikke tvivl om, at ejeren af en S 404 Classic tror på 
værdien af traditionel gunmaking. Fås i gængse kalibre.

Grundtanken med Sauer 404 er at knytte historie, tradition og fornyelse
sammen. Lige så vel som der er anvendt nye materialer til at frembringe
årets nyhed, holder man fast i gamle traditioner og præsenterer nu en
komplet våbenserie fra Sauer 404 med en lås produceret i ægte gedigent stål.

S 404 Avantgarde Grand Lux
Avantgarde Grand Lux er til den kræsne 
afficionado, der ønsker et meget person-
ligt og smukt våben. Fås i flere grave-
ringer og kalibre. Fra Kr. 97.995,-
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Noslers specialdesignede dobbeltkærne 
med blylegering tilbyder enestående 
ekspansions egenskaber ved så godt som 
alle anslag. Konisk kappe i kobberlegering 
– ekspanderer øjeblikkeligt ved den 
indsnævrede åbning – mens den gradvise 
fortykkelse langs projektilets akse, styrer 
ekspansionen og bøjer kobberkappen 
jævnt udad ved både høje og lave 
hastigheder.

Et moderne og yderst effektivt design i Boat-tail med ny Polymer-tip 
som sikrer en flad kuglebane samt maksimal gennemslagskraft. Den blå 

plastspids giver forbedret ekspansion ved alle skudafstande, mens den 
massive kobberkugle sikrer maksimal restvægt.

S&B’s originale jagtprojektil i massivt 
kobber er designet til dyb indtrængning og 
god bevaring af restvægt på selv det mest 
hårdføre vildt.

Halvkappet projektil med blød spids. En 
blykerne med et omhyggeligt konstrueret 
hylster hjælper med at styre ekspansion og 
bevare projektilets vægt.

Halvkappet projektil med blød spids og 
snitkant. Snitkanten låser hylstret og 
blykernen sammen og skaber et rent 
indgangssår samt tydelige blodspor, der 
er nemme at følge. Velegnet til mindre til 
mellemstort vildt.

PTS-projektilet blev designet og fremstillet 
af Hornady, verdens største uafhængige 
producent af højkvalitetsprojektiler til jagt. 
PTS-projektiler har en polymerspids af høj 
kvalitet, der sikrer hurtig ekspansion og 
kraftoverførsel. Den optimale form giver 
projektilet mulighed for at opnå en højere 
hastighed og en stabil projektilbane.

SBT Sierra GameKing® – Spitzer Boat Tail-
projektiler er designet til langdistancejagt, 
hvor deres ekstra ydelse kan være 
afgørende. GameKing®-projektiler er 
forsynet med en såkaldt boat tail, der giver 
jægere de ballistiske fordele, der er ved 
konkurrenceprojektiler. Boat tail-designets 
strømlinede, koniske bund minimerer i høj 
grad også modstanden, hvilket resulterer 
i højere bevarelse af hastigheden, større 
anslagsstyrke, en fladere projektilbane og 
mindre vindfølsomhed end tilsvarende 
projektiler med flad bund. En god all-
round kugle.

RIFFELPATRONER
Sellier & Bellot tilbyder et meget stort udvalg af patroner til såvel jagt som sportsskydning. 
39 standard kalibre dækker et næsten komplet kaliberudvalg. Vi fremstiller selv alle vores 
messing hylstre og benytter vores egne Boxer fænghætter. Ud over at vi lader med vores 
egne S&B kvalitets projektiler, tilbyder vi et bredt udvalg af patroner ladet med Hornady, 
Nosler eller Sierra projektiler.

Se vores ammunition i følgende kalibre:

• 17 HORNET
• 204 RUGER
• 22 HORNET
• 222 REM.
• 223 REM.
• 22-250 REM.
• 5.6 × 50 R MAGNUM
• 5.6 × 52 R
• 243 WIN.
• 6.5 × 52 R

• 6.5 × 55 SE
• 6.5 × 57
• 6.5 × 57 R
• 6.5 CREEDMOOR
• 6.8 mm REM. SPC
• 270 WIN.
• 7 × 57
• 7 × 57 R
• 7 × 64
• 7 × 65 R

• 7 mm REM. MAG.
• 7.5 × 55 SWISS
• 303 BRITISH
• 30 CARBINE
• 30-30 WIN.
• 300 AAC BLACKOUT
• 308 WIN.
• 30-06 SPRING.
• 300 WIN. MAG.
• 7.62 × 39

• 7.62 × 54 R
• 8 × 57 JR
• 8 × 57 JRS
• 8 × 57 JS
• 8 × 64 S
• 338 LAP. MAG.
• 9.3 × 62
• 9.3 × 72 R
• 9.3 × 74 R
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Noslers specialdesignede dobbeltkærne 
med blylegering tilbyder enestående 
ekspansions egenskaber ved så godt som 
alle anslag. Konisk kappe i kobberlegering 
– ekspanderer øjeblikkeligt ved den 
indsnævrede åbning – mens den gradvise 
fortykkelse langs projektilets akse, styrer 
ekspansionen og bøjer kobberkappen 
jævnt udad ved både høje og lave 
hastigheder.

Et moderne og yderst effektivt design i Boat-tail med ny Polymer-tip 
som sikrer en flad kuglebane samt maksimal gennemslagskraft. Den blå 

plastspids giver forbedret ekspansion ved alle skudafstande, mens den 
massive kobberkugle sikrer maksimal restvægt.

S&B’s originale jagtprojektil i massivt 
kobber er designet til dyb indtrængning og 
god bevaring af restvægt på selv det mest 
hårdføre vildt.

Halvkappet projektil med blød spids. En 
blykerne med et omhyggeligt konstrueret 
hylster hjælper med at styre ekspansion og 
bevare projektilets vægt.

Halvkappet projektil med blød spids og 
snitkant. Snitkanten låser hylstret og 
blykernen sammen og skaber et rent 
indgangssår samt tydelige blodspor, der 
er nemme at følge. Velegnet til mindre til 
mellemstort vildt.

PTS-projektilet blev designet og fremstillet 
af Hornady, verdens største uafhængige 
producent af højkvalitetsprojektiler til jagt. 
PTS-projektiler har en polymerspids af høj 
kvalitet, der sikrer hurtig ekspansion og 
kraftoverførsel. Den optimale form giver 
projektilet mulighed for at opnå en højere 
hastighed og en stabil projektilbane.

SBT Sierra GameKing® – Spitzer Boat Tail-
projektiler er designet til langdistancejagt, 
hvor deres ekstra ydelse kan være 
afgørende. GameKing®-projektiler er 
forsynet med en såkaldt boat tail, der giver 
jægere de ballistiske fordele, der er ved 
konkurrenceprojektiler. Boat tail-designets 
strømlinede, koniske bund minimerer i høj 
grad også modstanden, hvilket resulterer 
i højere bevarelse af hastigheden, større 
anslagsstyrke, en fladere projektilbane og 
mindre vindfølsomhed end tilsvarende 
projektiler med flad bund. En god all-
round kugle.

RIFFELPATRONER
Sellier & Bellot tilbyder et meget stort udvalg af patroner til såvel jagt som sportsskydning. 
39 standard kalibre dækker et næsten komplet kaliberudvalg. Vi fremstiller selv alle vores 
messing hylstre og benytter vores egne Boxer fænghætter. Ud over at vi lader med vores 
egne S&B kvalitets projektiler, tilbyder vi et bredt udvalg af patroner ladet med Hornady, 
Nosler eller Sierra projektiler.

Se vores ammunition i følgende kalibre:

• 17 HORNET
• 204 RUGER
• 22 HORNET
• 222 REM.
• 223 REM.
• 22-250 REM.
• 5.6 × 50 R MAGNUM
• 5.6 × 52 R
• 243 WIN.
• 6.5 × 52 R

• 6.5 × 55 SE
• 6.5 × 57
• 6.5 × 57 R
• 6.5 CREEDMOOR
• 6.8 mm REM. SPC
• 270 WIN.
• 7 × 57
• 7 × 57 R
• 7 × 64
• 7 × 65 R

• 7 mm REM. MAG.
• 7.5 × 55 SWISS
• 303 BRITISH
• 30 CARBINE
• 30-30 WIN.
• 300 AAC BLACKOUT
• 308 WIN.
• 30-06 SPRING.
• 300 WIN. MAG.
• 7.62 × 39

• 7.62 × 54 R
• 8 × 57 JR
• 8 × 57 JRS
• 8 × 57 JS
• 8 × 64 S
• 338 LAP. MAG.
• 9.3 × 62
• 9.3 × 72 R
• 9.3 × 74 R

Træningspatroner fås i økonomipakker.

30-06 SPRING.

124 grs   8.0 g 147 grs   9.55 g 180 grs   11.7 g

50 stk. pr. æske 50 stk. pr. æske 50 stk. pr. æske

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

308 WIN.

124 grs   8.0 g 147 grs   9.55 g 180 grs   11.7 g

50 stk. pr. æske 50 stk. pr. æske 50 stk. pr. æske

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

6.5 × 55 SE

124 grs   8.0 g 140 grs   9.1 g

50 stk. pr. æske 50 stk. pr. æske

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

Økonomi pakning 
400 stk. pr. karton.

ØVELSE GØR MESTER – FMJ “FULL METAL 
JACKET” TIL TRÆNING & KONKURRENCESKYDNING
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American Whitetail
Med Interlock projektil. Kal 308W, 243W 270W, 30-06, 300W.M.

EN SUCCESFULD JAGTDAG Premieredagen er kun en gang om året, gør 
dagen til en succes med det perfekte skud. Hornady® American Whitetail® 
ammunition. Ladet med den legendariske Hornady® InterLock® kugle, som 
ofte har været den foretrukne kugle for hjortevildt. Generationer af ballistisk 
know-how kombineret med moderne teknologi kan sikre dig dit livs jagtop-
levelse. Inderholder bly.

Superformance GMX 
Leveres i de populære kalibre fra kal. 223R til 300WM. Blyfri og miljøgod-
kendt patron. Leveres som projektil eller som færdigladet ammunition. 
Er designet for jægeren der værdsætter en blyfri, men stadig super 
effektiv kugle.

GMX 
BLYFRI

SE AKTUELLE PRISER PÅ WWW.JAGUARGRUPPEN.COM

FROM OVERTHERE

AMMUNITION
Al Hornady’s ammunition skal igennem  en 
 gennemgribende test før den forlader  fabrikken. 
Kun herved opnås de bedste forudsætninger 
for et perfekt og fejlfrit resultat. 

Precision Hunter med ELD-X kugle
Øg din skudafstand uden kompromis på alle skudafstande! 
ELD-X kuglen besidder en teknologisk avanceret match precision. ”ALL-
RANGE hunting” – opnå klassens bedste ballistik, med ensartet kontrol-
leret ekspansion på alle praktiske skudafstande. På skudafstande 0 til 
400m er ELD-X kuglen designet til ensartet ekspansion, ved anslag skub-

bes det tynde kappe bagud og 
interlock ringen holder kug-
lens kerne og kappe sammen 
for det perfekte anslag og 
gennemtrængning. Fås som 
kugle til genladning eller 
som færdigladet ammunition 
i kal. 308W, 30-06, 7MM.R.M. 
& 300WM

Accurate. Deadly. Dependable.®

Superformance er designet 
for jægeren der værdsætter 
en blyfri, men stadig super 
effektiv kugle!
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American Whitetail
Med Interlock projektil. Kal 308W, 243W 270W, 30-06, 300W.M.

EN SUCCESFULD JAGTDAG Premieredagen er kun en gang om året, gør 
dagen til en succes med det perfekte skud. Hornady® American Whitetail® 
ammunition. Ladet med den legendariske Hornady® InterLock® kugle, som 
ofte har været den foretrukne kugle for hjortevildt. Generationer af ballistisk 
know-how kombineret med moderne teknologi kan sikre dig dit livs jagtop-
levelse. Inderholder bly.

Superformance GMX 
Leveres i de populære kalibre fra kal. 223R til 300WM. Blyfri og miljøgod-
kendt patron. Leveres som projektil eller som færdigladet ammunition. 
Er designet for jægeren der værdsætter en blyfri, men stadig super 
effektiv kugle.

GMX 
BLYFRI

SE AKTUELLE PRISER PÅ WWW.JAGUARGRUPPEN.COM

FROM OVERTHERE

AMMUNITION
Al Hornady’s ammunition skal igennem  en 
 gennemgribende test før den forlader  fabrikken. 
Kun herved opnås de bedste forudsætninger 
for et perfekt og fejlfrit resultat. 

Precision Hunter med ELD-X kugle
Øg din skudafstand uden kompromis på alle skudafstande! 
ELD-X kuglen besidder en teknologisk avanceret match precision. ”ALL-
RANGE hunting” – opnå klassens bedste ballistik, med ensartet kontrol-
leret ekspansion på alle praktiske skudafstande. På skudafstande 0 til 
400m er ELD-X kuglen designet til ensartet ekspansion, ved anslag skub-

bes det tynde kappe bagud og 
interlock ringen holder kug-
lens kerne og kappe sammen 
for det perfekte anslag og 
gennemtrængning. Fås som 
kugle til genladning eller 
som færdigladet ammunition 
i kal. 308W, 30-06, 7MM.R.M. 
& 300WM

Accurate. Deadly. Dependable.®

Superformance er designet 
for jægeren der værdsætter 
en blyfri, men stadig super 
effektiv kugle!
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Cæsar Apex Trap AT
Overdådig udførelse som også fås i en sporting- og en 

jagt-udgave. Cæsar Guerinis sportsvåben fås også i mindre 
overdådige – men teknologisk tilsvarende – udgaver. 

Leveres med fem udskiftelige konkurrencechokes. 50.995,-

Cæsar Invictus V Ascent Sporting
Elegant og solidt haglvåben bygget til skydebanen. Med 

de flotte graveringer, det flotte skæftetræ med juster-
bar kolbe og forhøjet skinne får man et våben, som er 

specielt og kan holde i mange år. 44.995,-

Cæsar Figura
Cæsar Guerinis kvalitet og teknologi i den mindre prang-

ende udførelse. Figura leveres i kaliber 12/76 med 71 
cm. løb og udskiftelige chokes. Vægten er 3,05 kg og 
geværet fås desuden i en light version på kun 2,7 kg. FRA17.495,-

Et stykke klassisk 
italiensk kunst

KUN HOS 
JAGUARGRUPPEN

THESE VERSIONS ARE INTENDED FOR USE WHEN PLACING THE LOGO 
OVER DIFFERENT COLOURED BACKGROUNDS

Udviklet af japanske Miroku og Jaguargruppen

SPECIELT TIL
 DANSKE JÆGERE

Miroku MK 70 Grade 5
Jagt eller sportsmodel. Elegant våben med luksus grave-
ring og skæfte i grade 5. 

28.995,-

Miroku MK 38 Grade 1, 5 & 6
Specialmodel til de danske jægere. Fremstillet i 
 samarbejde med Jaguargruppen. Et ideelt haglvåben 
til både jagt og flugtskydning. Leveres i Trap eller 
Sporting model. Super model til konkurrenceskydning, har bred  sigteskinne og 
løbslængde 76 eller 81 cm. Leveres i grade 1, 5 & 6.

FRA

15.995,-

34.995,-

Miroku MK 70 Universal II Grade 3
12/76-76cm INV+ Grade 3 Amerikansk Valnød. Godt 
og stærkt kvalitetshaglvåben fra Miroku lavet i samar-
bejde med Jaguar Gruppen. Jagtgraveringer og valnød-
detræ, singletrigger, ejector og udskiftlige chokes. Fås 
også i kal. 20.

14.995,-

Miroku MK 70 Grade 6
Jagt eller sportsmodel. Elegant våben med luksus gravering og guldindlæg 
samt skæfte i high grade 6. 
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Udviklet af japanske Miroku og Jaguargruppen

SPECIELT TIL
 DANSKE JÆGERE

Miroku MK 70 Grade 5
Jagt eller sportsmodel. Elegant våben med luksus grave-
ring og skæfte i grade 5. 

28.995,-

Miroku MK 38 Grade 1, 5 & 6
Specialmodel til de danske jægere. Fremstillet i 
 samarbejde med Jaguargruppen. Et ideelt haglvåben 
til både jagt og flugtskydning. Leveres i Trap eller 
Sporting model. Super model til konkurrenceskydning, har bred  sigteskinne og 
løbslængde 76 eller 81 cm. Leveres i grade 1, 5 & 6.

FRA

15.995,-

34.995,-

Miroku MK 70 Universal II Grade 3
12/76-76cm INV+ Grade 3 Amerikansk Valnød. Godt 
og stærkt kvalitetshaglvåben fra Miroku lavet i samar-
bejde med Jaguar Gruppen. Jagtgraveringer og valnød-
detræ, singletrigger, ejector og udskiftlige chokes. Fås 
også i kal. 20.

14.995,-

Miroku MK 70 Grade 6
Jagt eller sportsmodel. Elegant våben med luksus gravering og guldindlæg 
samt skæfte i high grade 6. 
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A CLASSIC IN HUNTING
OVER & UNDER SHOTGUNSP

ATA SP Silver kaliber 12/76 
Fås med 71 eller 76 cm løbslængde.

Et godt standart våben med blank silver finish baskyle. 5 
Chokes, singletrigger, ejector, vægt 3,2-3,4 kg.

ATA SP Sporter kaliber 12/76 
Fås med 71 eller 76 cm løbslængde. En fin o/u til lerdueskyd-

ning. Har en baskyle i sort finish, flot oliebehandlet skæfte. 
Haglvåbnet kan også bruges på jagt. 5 Chokes, singletrigger, 

ejector, bred sigteskinne, vægt 3,4 kg.

ATA SP Elegant
er et flot eksklusivt jagtgevær til en rigtig god pris.  
Flotte scroll graveringer på sidepladen og flot  
oliebehandlet valnøddeskæfte.

FØR 15.999,-

NU 11.995,-ATA SP Elegant kaliber 12/76 
Fås med 71 eller 76 cm løbslængde. Velegnet til både jagt 

og skydebanen. 5 Chokes, singletrigger, ejector, vægt 3,2 kg.

8.995,-

7.495,-

For your adventures

NH Vertical
Rangefinder
Nordhunt Vertical Rangefinder 1000m
Måler måleafstanden til målet målrettet.
Leveres komplet med bæretaske.

Våbenrem NH neopren
Nordhunt våbenrem i blød neopren 
med forstærkede sømme og remme
i standardbredde, der passer til de 
fleste monteringsbøjler på markedet.
Størrelse: 85x15x28 cm.
Fås i tre farver: brun, sort og grøn/brun.

249,-

1.499,-
SPAR 1.000,-

Vejl pris 2.499,-

For your adventure
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Rangefinder 
NH Vertical
Nordhunt Vertical Rangefinder 1000m
Måler måleafstanden til målet målrettet. Leveres komplet 
med bæretaske.

Våbenrem NH neopren
Nordhunt våbenrem i blød neopren med 
forstærkede sømme og remme i standard
bredde, der passer til de fleste monterings
bøjler på markedet. Størrelse: 85x15x28 cm.
Fås i tre farver: brun, sort og grøn/brun.

249,-

1.499,-
SPAR 1.000,-

Vejl pris 2.499,-

For your adventure
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Udgangspupil (mm): 9,3-3,8
Synsfelt (m/100m): 24,5-3,9
Længde (mm): 312
Forstørrelse: x6

Vægt: 544 g
Objektiv (mm): 42
Billedplaner: 2
Sigtemiddel: nr 4

Udgangspupil (mm): xxx
Synsfelt (m/100m): xxx
Længde (mm): xxx
Forstørrelse: xx

Vægt: xx
Objektiv (mm): xx
Billedplaner: x
Sigtemiddel: xx

Belyste sigtemidler. VERTICAL 
T6 kikkertsigter leveres med 
beslyste sigtemidler nr. 4, ikke 
medforstørrende.Sigtemiddel #4

100% vandtæt

100% tågetæt

Nordhunts kikkertsigter VERTICAL T6 har 6X forstørrelse og optimal lysoverføring til jagt om dagen og i skum-
ringen. Alle linser har fuld multicoating (FMC). Kikkerthusets konstruktion er robust og stødsikker, så det kan 
holde til jagt i vores nordiske klima – året rundt. 100 % vand- og tågetæt. Alle sigter har belyste sigtemidler nr. 4. 
Nordhunts optik udvikles af jægere med mange års erfaring af jagt på alle kontinenter under krævende forhold.

VERTICAL T6
– en ny serie skarpt belyst optik udviklet 
til at sikre en god  jagtoplevelse

VERTICAL T6 1,7-10x42 IR er 
kikkertsigtet med et forstørrelses-
omfang, der muliggør alle former 
for jagt – fra klap- til pürschjagt.

Vertical T6 1,7-10x42 IR 

Vertical T6 1-6x24 IR
VERTICAL T6 1-6x24 IR er et 
kikkertsigte, der er  tilpasset til 
klapjagt. Med 6X forstørrelse og 
et ekstra bredt synsfelt får du god 
kontrol over  situationen, når der 
kræves hurtige skud.

4.995,-

4.995,-

5.995,-

Vertical 2-12x50 SWA
VERTICAL 2-12x50 SWA Aliquam quis 
pellentesque odio. Aliquam suscipit 
mi nisl, at rutrum dolor viverra non. 
Cras suscipit leo turpis, sit amet 
congue tellus suscipit ut.

Udgangspupil (mm): 9,3-3,6

Synsfelt (m/100m): 41,9-6,3

Længde (mm): 267

Forstørrelse: x6

Vægt: 510 g

Objektiv (mm): 24

Billedplaner: 2

Sigtemiddel: nr 4

Rras suscipit leo 
turpis,

Rras suscipit leo 
turpis,

Rras suscipit leo 
turpis,

Tænd/sluk-
knap belyst 
sigtemiddel

Vertical T6 3-18x56 IR
VERTICAL T6 3-18x56 IR har optimal optisk 
ydelse og er udviklet til store skydeafstande. 
Med gode  lysegenskaber og skarp optik 
leverer VERTICAL T6 kontrastrige billeder med 
fin skarphed. Knapper og greb er fremstillet 
med høj teknisk præcision, der sikrer bløde og 
nøjagtige indstillinger.

Udgangspupil (mm): 9,2-2,6

Synsfelt (m/100m): 12,5-2,1

Længde (mm): 358

Forstørrelse: x6

Vægt: 751 g

Objektiv (mm): 56

Billedplaner: 2

Sigtemiddel: nr 4

5.995,-

Parallaksejustering udføres for at justere kikkertsigtets optiske egen-
skaber, så trådkorset får den rigtige position på forskellige afstande, og 
billedet er fokuseret på samme plan som trådkorset. Alle VERTICAL T6 er 
udstyrede med sideparallaksejustering.

Justerbart belyst sigtemiddel. VERTICAL T6 
1-6x24 leveres med justerbar lysstyrke i 11 
faste trin. Belyst sigtemiddel nr. 4.

Trinløs forstørrelse 6X 1,7-10 

Flip beskyttelse 
inkluderet

Justerbart belyst sigtemiddel. VERTICAL 
T6 3-18x56 leveres med trinløs, justerbar 
 lysstyrke. Belyst sigtemiddel nr. 4.

30 mm stød sikkert 
kikkerthus

Tænd/sluk-knap 
belyst sigtemiddel

på alle kikkertsigter i VERTICAL T6 serien.

6X
FORSTØRRELSE 

30 mm stød sikkert 
kikkerthus

 Alle linser har fuld multicoating
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Udgangspupil (mm): 9,3-3,8
Synsfelt (m/100m): 24,5-3,9
Længde (mm): 312
Forstørrelse: x6

Vægt: 544 g
Objektiv (mm): 42
Billedplaner: 2
Sigtemiddel: nr 4

Udgangspupil (mm): 9,2-2,8
Synsfelt (m/100m): 20,4-3,4
Længde (mm): 287
Forstørrelse: x6

Vægt: 670 g
Objektiv (mm): 50
Billedplaner: 2
Sigtemiddel: nr 4

Belyste sigtemidler. VERTICAL 
T6 kikkertsigter leveres med 
beslyste sigtemidler nr. 4, ikke 
medforstørrende.Sigtemiddel #4

100% vandtæt

100% tågetæt

Nordhunts kikkertsigter VERTICAL T6 har 6X forstørrelse og optimal lysoverføring til jagt om dagen og i skum-
ringen. Alle linser har fuld multicoating (FMC). Kikkerthusets konstruktion er robust og stødsikker, så det kan 
holde til jagt i vores nordiske klima – året rundt. 100 % vand- og tågetæt. Alle sigter har belyste sigtemidler nr. 4. 
Nordhunts optik udvikles af jægere med mange års erfaring af jagt på alle kontinenter under krævende forhold.

VERTICAL T6
– en ny serie skarpt belyst optik udviklet 
til at sikre en god  jagtoplevelse

VERTICAL T6 1,7-10x42 IR er 
kikkertsigtet med et forstørrelses-
omfang, der muliggør alle former 
for jagt – fra klap- til pürschjagt.

Vertical T6 1,7-10x42 IR 

Vertical T6 1-6x24 IR
VERTICAL T6 1-6x24 IR er et 
kikkertsigte, der er  tilpasset til 
klapjagt. Med 6X forstørrelse og 
et ekstra bredt synsfelt får du god 
kontrol over  situationen, når der 
kræves hurtige skud.

4.995,-

4.995,-

5.995,-

Vertical 2-12x50 SWA
VERTICAL 2-12x50 SWA Super 
allround kikkertsigte der er den 
bedst solgt model i Vertical serien. 
Høj lystransmission også ved 
 skumringsjagt.

Udgangspupil (mm): 9,3-3,6

Synsfelt (m/100m): 41,9-6,3

Længde (mm): 267

Forstørrelse: x6

Vægt: 510 g

Objektiv (mm): 24

Billedplaner: 2

Sigtemiddel: nr 4

Tænd/sluk-
knap belyst 
sigtemiddel

Vertical T6 3-18x56 IR
VERTICAL T6 3-18x56 IR har optimal optisk 
ydelse og er udviklet til store skydeafstande. 
Med gode  lysegenskaber og skarp optik 
leverer VERTICAL T6 kontrastrige billeder med 
fin skarphed. Knapper og greb er fremstillet 
med høj teknisk præcision, der sikrer bløde og 
nøjagtige indstillinger.

Udgangspupil (mm): 9,2-2,6

Synsfelt (m/100m): 12,5-2,1

Længde (mm): 358

Forstørrelse: x6

Vægt: 751 g

Objektiv (mm): 56

Billedplaner: 2

Sigtemiddel: nr 4

5.995,-

Parallaksejustering udføres for at justere kikkertsigtets optiske egen-
skaber, så trådkorset får den rigtige position på forskellige afstande, og 
billedet er fokuseret på samme plan som trådkorset. Alle VERTICAL T6 er 
udstyrede med sideparallaksejustering.

Justerbart belyst sigtemiddel. VERTICAL T6 
1-6x24 leveres med justerbar lysstyrke i 11 
faste trin. Belyst sigtemiddel nr. 4.

Trinløs forstørrelse 6X 1,7-10 

Flip beskyttelse 
inkluderet

Justerbart belyst sigtemiddel. VERTICAL 
T6 3-18x56 leveres med trinløs, justerbar 
 lysstyrke. Belyst sigtemiddel nr. 4.

30 mm stød sikkert 
kikkerthus

Tænd/sluk-knap 
belyst sigtemiddel

på alle kikkertsigter i VERTICAL T6 serien.

6X
FORSTØRRELSE 

30 mm stød sikkert 
kikkerthus

 Alle linser har fuld multicoating
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SEE THE UNSEEN

EL O-RANGE
PERFEKTION
ER NÅET

H18O_Jaguarkæden_A4_DA.indd   1 06.11.18   08:39

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

Z8i 2-16x50 P fra SWAROVSKI OPTIK er en ægte allrounder, 
der er perfekt til både drivjagt og jagt over lange afstande. 
Det sætter nye standarder inden for optisk ydeevne, design og 
ergonomi. Her er tale om et fremragende riffelsigte med stort synsfelt, 
der giver maksimalt overblik, og 8x zoom til de afgørende detaljer. 
Også ideel til brug ved skumring og under dårlige lysforhold. 
Når sekunder tæller – SWAROVSKI OPTIK.

Z8i 2-16x50 P
UNIVERSEL 
ANVENDELSE

DU KAN FINDE VORES PRODUKTER 
HOS EKSKLUSIVE SPECIALISTFORHANDLERE 
OG ONLINE PÅ WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

H31_Jaguarkæden_A4_DA.indd   1 06.11.18   08:40
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SEE THE UNSEEN

EL O-RANGE
PERFEKTION
ER NÅET
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SIGTE 
   KIKKERTER

A BETTER 
VIEW

OF THE 
WORLD

Kombinerer den solide og stødsikre meka-
niske 30mm konstruktion med den populære 
Meolux coating, der sikrer op til 95% lyst-
ransmision. Det enkle letbetjente sigte med 
dag/nat belysning sikrer dig en succesfuld 
jagtoplevelse. Meostar produceres i Tjekkiet, 
og med mere end 80 års uafbrudt produk-
tion på fabrikken skuffer Meopta aldrig og 
leverer høj kvalitet for pengene.

Meopta Meostar Ballistic Tårn/turret til Meopta 
 serien R2 giver skytten mulighed for hurtig og 
nemt at indstille sigtet til den givende afstand.  

Meostar Ballistic Tårn

Meostar 
R2 serien

1.499,-

Meostar 
R2 1-6x24 RD

NU: Alle scopes 
 Meostar R2

Meostar
R2 1,7-10x42 RD

Meostar
R2 2-12x50 RD

Meostar
R2 2,5-12x56 RD

9.995,-
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Leica Geovid 8x42 R 
Den er med sine 8x forstørrelse nem at holde 
stille og sikrer dig et stort synsfelt, så du hurtigt 
kan afsøge området. 42 mm. objektiv, gør den 
meget nem at have med rundt uden den bliver for 
tung, samtidig med 
den kan bruges langt 
hen i skumringen. 

Leica Geovid 10x42 R 
Med 10x forstørrelse får du mulighed for, at 
komme tæt på det du kigger på, så du kan få alle 
detaljer med. 42 mm. objektiv, gør den meget 
nem, at have med rundt uden den bliver for tung, 
samtidig med den kan 
bruges langt hen i 
skumringen. 

Denne Leica Geovid HD-R model, er en fantastisk god kikkert der sikrer dig super skarpt billede, 
samtidig med den oplyser dig om de forskellige afstande, til det du kigger på. Hvis man søger en 
kikkert, hvor der ikke er gået på kompromis med kvaliteten, men stadig ønsker en kikkert med 
indbygget afstandsmåler i, til fornuftige penge, er det her et oplagt bud. Med den indbyggede 
afstandsmåler, får du mulighed for at måle helt op til 1340 meter, hvilket er et fantastisk redskab, 
når du skal afgive et forsvarligt skud på længere afstande. Kikkerten er vandtæt og gummiarmeret, 
så du sikres et godt greb om den. Bestemt en kikkert hvor du får rigtig meget for pengene.

Leica 
Geovid R

SPAR 3.500,-

12.495,-
Vejl. pris: 15.995,-

SPAR 3.950,-

12.995,-
Vejl. pris: 16.945,-
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Nu kommer de første SIG SAUER BDX produkter med indbygget Applied Ballistics 
 eletronik som arbejder sammen via trådløs Bluetooth-teknologi Sig Sauer BDX lander 
på hylderne i de førende jagtbutikker i USA, Europa og hos Jaguargruppen.
 
Denne banebrydende BDX-teknologi muliggør 2 eller 3 produkter arbejder  trådløs sammen. 
Sammenkoblingen giver overførsel af vigtige ballistiske udregninger om  sigtepunktet i SigSauer 
sigtekikkerten med data som aftandsmåleren levere og  sammenarbejder med mobil app’en. 
Nøgleordene for BDX-systemets design er  enkelhed og brugervenlighed. SIG SAUER BDX kræver 
ikke ny viden og bruger de samme redskaber, som jægere og skytter har brugt i årevis.

NYHED!

COMBOKIT
BDX™ ELECTRO OPTICS

SIGTEKIKKERT:   
SIERRA3BDX 3,5-10X42 MM

Sierra 3BDX med 3,5-10x42 er kikkert med forstørrelsen 
som passer til skandinavisk anstand eller pürschjagt.

AFSTANDSMÅLER: 
 KILO1400BDX 6X20 MM

Afstandsmåler 6x20 mm monokulær med  SpectraCoatTM 
antirefleksbelægninger til  overlegen lystransmission og 
optisk klarhed.

COMBOKIT
BDX™ ELECTRO OPTICS

SIGTEKIKKERT:   
SIERRA3BDX 6,5-20x52 MM

Sierra 3BDX med 6,5-20x52 er BDX kikkerten med den 
højste forstørrelse og perfekt til bjergjagt og lang distance 
bane skydning.

AFSTANDSMÅLER: 
 KILO2400BDX 7x25 MM 

Afstandsmåler 7x25 mm monokulær med  SpectraCoatTM 
antirefleksbelægninger til  overlegen lystransmission og 
optisk klarhed.

COMBOKIT
BDX™ ELECTRO OPTICS

SIGTEKIKKERT:   
SIERRA3BDX 4,5-14X50 MM

Sierra 3BDX med 4,5-14x50 er all around kikkert med 
høj forstørrelsen og stor 50mm objektiv for at sikre høj 
lystransmistion.

AFSTANDSMÅLER: 
 KILO1800BDX 6X22 MM

Afstandsmåler 6x22 mm monokulær med  SpectraCoatTM 
antirefleksbelægninger til  overlegen lystransmission og 
optisk klarhed.

13.999,-

9.999,-

7.499,-
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Nu kommer de første SIG SAUER BDX produkter med indbygget Applied Ballistics 
 eletronik som arbejder sammen via trådløs Bluetooth-teknologi Sig Sauer BDX lander 
på hylderne i de førende jagtbutikker i USA, Europa og hos Jaguargruppen.
 
Denne banebrydende BDX-teknologi muliggør 2 eller 3 produkter arbejder  trådløs sammen. 
Sammenkoblingen giver overførsel af vigtige ballistiske udregninger om  sigtepunktet i SigSauer 
sigtekikkerten med data som aftandsmåleren levere og  sammenarbejder med mobil app’en. 
Nøgleordene for BDX-systemets design er  enkelhed og brugervenlighed. SIG SAUER BDX kræver 
ikke ny viden og bruger de samme redskaber, som jægere og skytter har brugt i årevis.

NYHED!

COMBOKIT
BDX™ ELECTRO OPTICS

SIGTEKIKKERT:   
SIERRA3BDX 3,5-10X42 MM

Sierra 3BDX med 3,5-10x42 er kikkert med forstørrelsen 
som passer til skandinavisk anstand eller pürschjagt.

AFSTANDSMÅLER: 
 KILO1400BDX 6X20 MM

Afstandsmåler 6x20 mm monokulær med  SpectraCoatTM 
antirefleksbelægninger til  overlegen lystransmission og 
optisk klarhed.

COMBOKIT
BDX™ ELECTRO OPTICS

SIGTEKIKKERT:   
SIERRA3BDX 6,5-20x52 MM

Sierra 3BDX med 6,5-20x52 er BDX kikkerten med den 
højste forstørrelse og perfekt til bjergjagt og lang distance 
bane skydning.

AFSTANDSMÅLER: 
 KILO2400BDX 7x25 MM 

Afstandsmåler 7x25 mm monokulær med  SpectraCoatTM 
antirefleksbelægninger til  overlegen lystransmission og 
optisk klarhed.

COMBOKIT
BDX™ ELECTRO OPTICS

SIGTEKIKKERT:   
SIERRA3BDX 4,5-14X50 MM

Sierra 3BDX med 4,5-14x50 er all around kikkert med 
høj forstørrelsen og stor 50mm objektiv for at sikre høj 
lystransmistion.

AFSTANDSMÅLER: 
 KILO1800BDX 6X22 MM

Afstandsmåler 6x22 mm monokulær med  SpectraCoatTM 
antirefleksbelægninger til  overlegen lystransmission og 
optisk klarhed.

13.999,-

9.999,-

7.499,-
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NORDHUNT 
RYGSÆKKE

Bør prøves i butikken!

Alle vores rygsække har vandtæt bund.

Vandafvisende 
lynlåse og ekstra 
kraftige sømme.

Bærestroppen er bred og 
fleksibel og giver en god 
bærekomfort. Nem at 
justere og passer til både 
store og små.

Nordhunts rygsække 
sys i et omhyggeligt 
udvalgt grønt og lydløst 
 meltonstof.

Nordhunts stolkonstruktion 
med en bæreevne på op til 
140 kg. Nem at demontere 
fra rygsækken, hvis du vil 
bruge rygsækken og stolen 
hver for sig.

Underside med en varm og 
behagelig plaid, så du kan 
bruge Nordhunts rygsæk 
året rundt. Varmer om 
vinteren og holder fugten 
væk om sommeren.

NH Rygsækstol 
med ryglæn
Har en siddehøjde på 46 cm og et yderst behageligt ryglæn. 
Maks. belastning: 140 kg. I flot grønt og særligt udvalgt
meltonstof, der er lydløst. Rygsækken har en vandtæt bund.

NH Rygsækstol (ekstra høj)
Med en siddehøjde på hele 56 cm er det den perfekte stol, hvis 
man enten vil sidde højt eller har problemer med at rejse sig fra en 
almindelig jagtstol. Maks. belastning 140 kg. I flot grønt og særligt 
udvalgt meltonstof, der er lydløst. Rygsækken har en vandtæt bund.

NU KUN 

 999,-
SPAR 400,-

NH Rygsækstol
Siddehøjde: 46 cm. Maks. belastning: 140 kg. I flot grønt og særligt 
udvalgt meltonstof, der er lydløst. Rygsækken har en vandtæt bund.

NU KUN 

 899,-
SPAR 400,-

Vejl pris 1.399,-

NU KUN 

 899,-
SPAR 400,-

Vejl pris 1.399,-

BEST-
SELLERE!

Bedste i klassen!
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NORDHUNT 
RYGSÆKKE

Bør prøves i butikken!

Alle vores rygsække har vandtæt bund.

Vandafvisende 
lynlåse og ekstra 
kraftige sømme.

Bærestroppen er bred og 
fleksibel og giver en god 
bærekomfort. Nem at 
justere og passer til både 
store og små.

Nordhunts rygsække 
sys i et omhyggeligt 
udvalgt grønt og lydløst 
 meltonstof.

Nordhunts stolkonstruktion 
med en bæreevne på op til 
140 kg. Nem at demontere 
fra rygsækken, hvis du vil 
bruge rygsækken og stolen 
hver for sig.

Underside med en varm og 
behagelig plaid, så du kan 
bruge Nordhunts rygsæk 
året rundt. Varmer om 
vinteren og holder fugten 
væk om sommeren.

NH Rygsækstol 
med ryglæn
Har en siddehøjde på 46 cm og et yderst behageligt ryglæn. 
Maks. belastning: 140 kg. I flot grønt og særligt udvalgt
meltonstof, der er lydløst. Rygsækken har en vandtæt bund.

NH Rygsækstol (ekstra høj)
Med en siddehøjde på hele 56 cm er det den perfekte stol, hvis 
man enten vil sidde højt eller har problemer med at rejse sig fra en 
almindelig jagtstol. Maks. belastning 140 kg. I flot grønt og særligt 
udvalgt meltonstof, der er lydløst. Rygsækken har en vandtæt bund.

NU KUN 

 999,-
SPAR 400,-

NH Rygsækstol
Siddehøjde: 46 cm. Maks. belastning: 140 kg. I flot grønt og særligt 
udvalgt meltonstof, der er lydløst. Rygsækken har en vandtæt bund.

NU KUN 

 899,-
SPAR 400,-

Vejl pris 1.399,-

NU KUN 

 899,-
SPAR 400,-

Vejl pris 1.399,-

BEST-
SELLERE!

Bedste i klassen!
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Test
SIG SAUER BDX

Test
SIG SAUER BDX

Bevægeligt sigte

væk, kan du altid sigte 
med rødpunktet. Eller 
’connect the dot’, som 
Sig Sauer siger. Inden 
du når så langt, er der 
dog en indskydning og nogle ballis-
tiske data, du først skal fodre BDX-
systemet med.  

Indskydning og jagt
Det centrale er at få opkoblet enhederne 
med hinanden, og det tager lidt tid, så 
til den del bør man afsætte en hel dag 
på indskydningsbanen. Desuden skal 
patronens data indtastes. Der medføl-
ger samme ballistikbibliotek, som også 
ligger i Applied Ballistics. Her finder 
man alle de amerikanske producenters 
forskellige produkter og en stor del af 
de europæiske. 
 Efter en normal indskydning på 
100 meter, bør du kontrolskyde på for 
eksempel 300 meter. Så kan du se, om 
de beregnede værdier matcher den 
faktiske kuglebane. Hvis ikke, kan du 
justere tallene i app’en, så du også 

Sig Sauers nye BDX-
system er en elek-
tronisk opgradering 
af deres ballistiske 
system. BDX’en 
kobler nemlig kikkert 
og afstandsmåler 
sammen med mobil-
telefonen, så enhe-

derne kan dele data og beregne sigte-
punktet. Det hele kontrolleres gennem 
Sig Sauers BDX-app, der er tilgængelig 
til Android og iOS. 
 Selve kikkerten har 30 mm. rør og 
helt almindelige kliktårne til at inds-
tille sigtekorset. Indeni er kikkerten 
dog noget ud over det sædvanlige. Og 
det skyldes, at rødpunktet i sigtekorset 
kan flytte sig. Det gør den alt efter, 
hvilken afstand du har indmålt med 
din afstandsmåler. Altså, du sætter 
afstandsmåleren på målet, laver en 
måling, og den sender så en beregning 
af kuglebanen til kikkerten, hvorpå 
rødpunktet flytter sig. Fordelen ved 
det er, at uanset, hvor langt målet står 

SIG Sauer Electro Optics, Ballistic 
Data eXchange BDX

Den nye generation af sigtekikkerter flytter sigtet, så det  passer til den målte 
afstand. Det her er endnu engang fagre nye verden, og ifølge JAGT, Vildt og 

Våbens vedholdende  grejtester så er det noget der virker.

Opsætning med serienummer
For at få enhederne til at tale 
 sammen skal de kobles med 
 hinanden. Det gøres på mobilen 
gennem app’en, hvor du scanner 
for enheder i nærheden og finder 
det serienummer, der matcher 
din kikkert og afstandsmåler. Når 
de har fundet hinanden, kan du 
begynde at sende  informationer 
direkte mellem kikkert og 
 rangefinder.  

Al kommunikation  mellem 
 enhederne  foregår via 

Bluetooth. Et sådant signal 
 hæmmes kraftigt af metal, 
så derfor er  undersiden på 

 kikkerten lavet af glasfiber. 
Det er faktisk også det eneste 
sted, hvor du kan se, at der er 

tale om en speciel kikkert.
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Test
SIG SAUER BDX

Test
SIG SAUER BDX

Bevægeligt sigte

væk, kan du altid sigte 
med rødpunktet. Eller 
’connect the dot’, som 
Sig Sauer siger. Inden 
du når så langt, er der 
dog en indskydning og nogle ballis-
tiske data, du først skal fodre BDX-
systemet med.  

Indskydning og jagt
Det centrale er at få opkoblet enhederne 
med hinanden, og det tager lidt tid, så 
til den del bør man afsætte en hel dag 
på indskydningsbanen. Desuden skal 
patronens data indtastes. Der medføl-
ger samme ballistikbibliotek, som også 
ligger i Applied Ballistics. Her finder 
man alle de amerikanske producenters 
forskellige produkter og en stor del af 
de europæiske. 
 Efter en normal indskydning på 
100 meter, bør du kontrolskyde på for 
eksempel 300 meter. Så kan du se, om 
de beregnede værdier matcher den 
faktiske kuglebane. Hvis ikke, kan du 
justere tallene i app’en, så du også 

Sig Sauers nye BDX-
system er en elek-
tronisk opgradering 
af deres ballistiske 
system. BDX’en 
kobler nemlig kikkert 
og afstandsmåler 
sammen med mobil-
telefonen, så enhe-

derne kan dele data og beregne sigte-
punktet. Det hele kontrolleres gennem 
Sig Sauers BDX-app, der er tilgængelig 
til Android og iOS. 
 Selve kikkerten har 30 mm. rør og 
helt almindelige kliktårne til at inds-
tille sigtekorset. Indeni er kikkerten 
dog noget ud over det sædvanlige. Og 
det skyldes, at rødpunktet i sigtekorset 
kan flytte sig. Det gør den alt efter, 
hvilken afstand du har indmålt med 
din afstandsmåler. Altså, du sætter 
afstandsmåleren på målet, laver en 
måling, og den sender så en beregning 
af kuglebanen til kikkerten, hvorpå 
rødpunktet flytter sig. Fordelen ved 
det er, at uanset, hvor langt målet står 

SIG Sauer Electro Optics, Ballistic 
Data eXchange BDX

Den nye generation af sigtekikkerter flytter sigtet, så det  passer til den målte 
afstand. Det her er endnu engang fagre nye verden, og ifølge JAGT, Vildt og 

Våbens vedholdende  grejtester så er det noget der virker.

Opsætning med serienummer
For at få enhederne til at tale 
 sammen skal de kobles med 
 hinanden. Det gøres på mobilen 
gennem app’en, hvor du scanner 
for enheder i nærheden og finder 
det serienummer, der matcher 
din kikkert og afstandsmåler. Når 
de har fundet hinanden, kan du 
begynde at sende  informationer 
direkte mellem kikkert og 
 rangefinder.  

Al kommunikation  mellem 
 enhederne  foregår via 

Bluetooth. Et sådant signal 
 hæmmes kraftigt af metal, 
så derfor er  undersiden på 

 kikkerten lavet af glasfiber. 
Det er faktisk også det eneste 
sted, hvor du kan se, at der er 

tale om en speciel kikkert.
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+  
PRIS: Prisniveauet er for alle jægere, og det er der ikke 
mange af denne type elektroniske sigtesystemer, der 
kan konkurrere mod. 
BRUGERVENLIGHED: Der er en smule arbejde med opko-
bling mellem enheder og indtastning af ballistikken, men 
herfra er BDX’en fantastisk let at jage med.  
SOLIDITET: Kikkerterne fra Sig Sauer er solidt lavet. Der 
er kraftige greb, store knapper og tydelige tal, så du 
ikke er i tvivl om, hvad du piller ved - selv i sne og 
regn med handsker på. 

– 
TRÅDKORS: Elektroniske, belyste trådkors fylder godt 
i kikkerten, og det tærer på lysgennemstrømningen. 
Derfor er det heller ikke en kikkert, der er særlig 
velegnet til skumringsjagt. 

PLUS og MINUS

rammer plet på længere afstande. 
 På jagt fungerer det utrolig godt 
med koblingen af rangefinder og kik-
kertsigte. Det er meget let at bruge, og 
hvis du har lavet en ordentlig indskyd-
ning, sidder skuddene, hvor de skal. 
Og bedst af alt – det koster ikke en 
herregård.  
 Sig Sauer Electro Optics kikkertsigte 
Sierra 3 BDX, 6.5-20x52 koster 7.999 
kr., og afstandsmåler Kilo 1800 BDX 
koster 4.449 kr. De forhandles gennem 
Jaguargruppen, og du kan se mere om 
det hele på jaguargruppen.com.

TEKST: Mads D. Jessen 
FOTO: Mads D. Jessen, 

Chris Parkin og producent

Artikel fra nr 27/feb 2019 

Test
SIG SAUER BDX

Sigtekors med kant og prik
Står vildtet længere ude end de 
100 m., du har indskudt på, vil rød-
punktet bevæge sig nedad, og du 
skal blot sigte med rødpunktet. 
Bemærk for øvrigt den lille tre-
kant til venstre. Den lyser, hvis 
du kæntrer riflen for meget, og 
gør dig opmærksom på, at du i 
dette tilfælde skal rette op mod 
højre/med uret, førend riflen er 
på plads til skud.

300m med spotter – Den bedste måde at indskyde på er ved at have en spotter med rangefinderen og dig selv bag aftrækkeren. Så 
kan du koncentrere dig om skydningen. Her på 300 m. gav det konsistente grupper, men ca. 10 cm. for lavt. Så lavede jeg en ny ind-
tastning i app’en, hvor mundingshastigheden blev sat lidt ned (det ændrer den ballistiske beregning), og herefter var vi i plet på 300m. 
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1,14/stk
INTROPRIS

*

Nordhunt
Competition Steel

NY ENGELSK KVALITET PATRON

Nordhunt flugtskydnings 
patroner. Competition Steel. Kal 
12, 24 gram, hagl 7.

NYHED! 24G US 7

FLUGTSKYDNINGS  PATRONER 

 *Ved en hel palle. Introprisen gælder 
helt frem til 1/6 herefter 1,16kr pr stk 
ved en hel palle.
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Endelig T3 til  
samme pris som T1

GB T3 FRA MAXAM

GB er et varemærke fra Europas største producent af haglammunition. Alle 
patronens dele fremstilles i samme virksomhed, hvilket sikrer fuld kontrol 
over hele produktionskæden. Resultatet = T3 til samme pris som T1.

Stålhagl til 
 konkurrenceskydning
GB T3, kal. 12. Us 7.
Kappe 16 mm, 24 g, hastighed 
410, kasse 25/250.

NYHED! NU  
OGSÅ 28G US 7
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Endelig T3 til  
samme pris som T1

GB T3 FRA MAXAM

GB er et varemærke fra Europas største producent af haglammunition. Alle 
patronens dele fremstilles i samme virksomhed, hvilket sikrer fuld kontrol 
over hele produktionskæden. Resultatet = T3 til samme pris som T1.

Stålhagl til 
 konkurrenceskydning
GB T3, kal. 12. Us 7.
Kappe 16 mm, 24 g, hastighed 
410, kasse 25/250.

NYHED! NU  
OGSÅ 28G US 7

RIO Star Team EVO
Star Team Evo blypatron til Trap 
i 24 eller 28 grams hagllad-
ning specialpatron til spidsduer 
Dispenser 24 grams i str. 8 med 
betydelig større spredning af 
kaliber 12. 24 g. US 7,5.

RIO BLUE STEEL 
Target load  
COMPETITION
Fremragende sportspatron. 
Fås i cal. 12
24 grams i str. 7, 8, 9
28 grams i str. 7, 8, 9
24 grams dispenser der er udviklet 
med større spredning, specielt til 
spidsduer.
21 grams light trainer.

RIO BISMUTH 
skovjagt med større hastig-
hed. 28g. Nu 425m/sek.

Nok markedets hurtigste 
Bismuth patron!

Rio Bismuth cal. 12:
32 grams fås i hagl str. 1, 3,4,5
28 grams få i hagl str. 4, 5
Rio Bismuth cal. 20:
28 grams fås i str. 3,4
Rio Bismuth cal. 16:
28 grams fås i str. 3,4

SE AKTUELLE PRISER PÅ – WWW.JAGUARGRUPPEN.COM

RIO BLUE STEEL Gameload
Drønhurtig jagtpatron med 12 mm. 
messing- kappe og 32g hagl. Fås i 
flere haglstørrelser, ideel til næsten 
al slags jagt.

Rio er en del af Maxam, som så 
dagens lys i 1896 og har rødder 

i Alfred Nobel Spanish Dynamite 
Manufacturing Company.

RIO BLUE  
STEEL til  
jagt og sport
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Antal lerduer i magasinet 250 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-35° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

SHOTGUNNER SHOTGUNNER WHEEL
Antal lerduer i magasinet 250 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-35° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

8.999,-7.999,-

HÅND
LERDUEKASTER

BASIC ONE
Antal lerduer i magasinet 1-2 stk 
Kastelængde 40-50 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Inbyggd säkerhetssprint Nej
Manövrering Snøre

99,-

BASIC 25
Antal lerduer i magasinet 25 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-30° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

BASIC 50
Antal lerduer i magasinet 50 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-30° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

3.999,-

IMPACT TARGET
TRIANGEL
Skydemål til riffel, lavet i en speciel palstic 
type hvor hullerne fra træfferne lukker sig 
selv igen. kan klare op til 1000 skud, hvis 
man bruger spidskappet ammunition.

149,-

IMPACT TARGET
Skydemål til riffel, lavet i en speci-
el plastik type hvor hullerne fra træf-
ferne lukker sig selv igen. kan klare 
op til 1000 skud, hvis man bruger  
spidskappet ammunition.

299,-

DUBLÉ 75 
Antal lerduer i magasinet 75 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-30° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

Dublé 75 uden hjul: 4.499,-

NH LERDUVEKASTARE

FRA KR. 

4.499,-

Hånd lerduekaster 
i grøn plastik. 499,-

599,-

Nordhunts serie strækker sig fra håndkastere og op til 
vores største model Shotgunner Wheel med 250 lerduer i 
magasinet. Alle vores elektriske kastere er udstyret med 
fodpedal som standard. Hvis du vælger Basic 35/75 eller 
Shotgunner med faste ben, kan du supplere med wobbler 
og fjernbetjening.  Fjernbetjening fås også som tilbehør til 
vores Wheel-modeller. Velkommen til din jagtbutik

Tilbehør:
Fjernbetjening

FRA KR.

3.699,-
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Antal lerduer i magasinet 250 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-35° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

SHOTGUNNER SHOTGUNNER WHEEL
Antal lerduer i magasinet 250 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-35° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

8.999,-7.999,-

HÅND
LERDUEKASTER

BASIC ONE
Antal lerduer i magasinet 1-2 stk 
Kastelængde 40-50 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Inbyggd säkerhetssprint Nej
Manövrering Snøre

99,-

IMPACT TARGET
TRIANGEL
Skydemål til riffel, lavet i en speciel palstic 
type hvor hullerne fra træfferne lukker sig 
selv igen. kan klare op til 1000 skud, hvis 
man bruger spidskappet ammunition.

149,-

IMPACT TARGET
Skydemål til riffel, lavet i en speci-
el plastik type hvor hullerne fra træf-
ferne lukker sig selv igen. kan klare 
op til 1000 skud, hvis man bruger  
spidskappet ammunition.

299,-

DUBLÉ 75 
Antal lerduer i magasinet 75 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-30° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

Dublé 75 uden hjul: 4.499,-

NH LERDUVEKASTARE

FRA KR. 

4.499,-
Hånd lerduekaster 
i grøn plastik. 499,-599,-

Nordhunts serie strækker sig fra håndkastere og op til 
vores største model Shotgunner Wheel med 250 lerduer i 
magasinet. Alle vores elektriske kastere er udstyret med 
fodpedal som standard. Hvis du vælger Basic 35/75 eller 
Shotgunner med faste ben, kan du supplere med wobbler 
og fjernbetjening.  Fjernbetjening fås også som tilbehør til 
vores Wheel-modeller. Velkommen til din jagtbutik

Tilbehør:
Fjernbetjening

BASIC 50
Antal lerduer i magasinet 50 stk 
Vinkelindstilling vertikalt 5-30° 
Kastelængde 59-73 m
Farve mat sort
Konstruktion Stål
Indbygget sikkerhedssplit Ja
Manøvrering via fodpedal: Ja

Tilbehør:
• Wobbler
• Fjernbetjening
• Batteri

3.999,-

599,-

Tilbehør:
Fjernbetjening
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DET ÅBENLYSE 

VALG
Jagt handler om præcision. Når 
hørelsen er lige så vigtig som visi-
onen. En jæger skal være i stand 
til at høre en kvist knække samt 
hundens gøen og jagt radioen. 
3M Peltor skærper dine sanser og 
øger dine chancer for en vellykket 
jagt. 3M stræber efter at skabe 
den bedste og sikreste løsning på 
personlige værnemidler.

3M Sporttac Jagt
Elektronisk niveauafhængig høreværn 
udviklet specielt til jægere. SNR 26db. Fås i 
orange, grøn og gul.

3M Peltor Bull’s Eye III
Passiv høreværn beregnet til ekstrem høj 
dæmpning, hvor din koncentrationsevne skal 
beskyttes mod forstyrrende lyde. SNR 35db.

999,-299,-

BLUETOOTH
NO WIRESO

B
S

3M Peltor WS SportTac
Giver bedre kontrol over hvad du hører. 
Justerbar volume af omgivende lyd og fil-
trering af uønskede frekvenser. Indbyggede 
Bluetooth. SNR 26db.

2.999,-

3M Peltor Tactical XP Jagt
Høj dæmpning og equalizer. Giver bedre 
kontrol over hvad du hører. Justerbar volume 
af omgivende lyd og filtrering af uønskede 
frekvenser. SNR 31db. 

2.999,-

3M Peltor Pro 
Tac Hunter

899,-

Petlor Pro Tac hunter er et 
nyt høreværn til jagt og 
skydning. Mikrofoner på 
ydersiden opfanger den 
omgivende lyd med stor 
nøjagtighed og forstærker 
svage lyde næste 3 gange.

3M Peltor KID
Passive høreværn til børn for at 
beskytte mod moderate støjni-
veauer i hverdagens situationer. 
SNR 27db.

199,-

3M Bull’s Eye I
Passiv høreværn designet i 
samarbejde med sportsfolk i 
verdenseliten. SNR 27db.

249,-

3M Maxim  
Ballistic
Sikkerhedsbriller designet 
specifikt til brug sammen 
med hjelm eller høreværn.

499,-
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ELEKTRONISKE 
HØREVÆRN

Walkers Silencer 
Walker’s Silencer Bluetooth leveres med den 
 gratis Walker’s App, så du kan styre program
indstillingerne, holde øje med batteriniveauet, 
justere volumen og ændre den automatiske sluk
ketid via din bærbare enhed.

2.999,-

Elektronisk høreværn fra Walker´s som både  dæmper og forstær
ker lyd. Justerbare med optil 80 timers batteritid. Anvender A10 
knapcelle  batterier (inkluderet i pakken med et tilhørende etui 
og  forskellige  ørestykker).

SPAR 1.000,-

1.999,-

OPTIL 

80
TIMERS
BATTERITID

Walkers Electroniske  ørepropper 
med et tilhørende etui

Walker’s Razor slim
Walker’s Razor Slim er en aktiv høreapparat, der kombinerer moder
ne og slank design og kvalitetselektronik til en fantastisk pris. Vi 
vover at hævde, at dette er det bedste køb af aktiv høreapparatbe
skyttelse på markedet i dag.

SPAR 500,-

499,-

•  Sluk lugt og høje lyde
•  Forstærker naturlige lyde
•  HD højttalere
•  Omni retningsmikrofoner
•  Lydaktiveret kompression med  
 0,02 sekundær reaktionstid

•  Lydisoleret hus i  
 kompositmateriale
•  Indgang til jagtradio
•  Ultra kompakt, slank  
 og foldbar
•  Støjreduktion på 23 dB



RINGSTED
Tlf. 57 61 13 60

www.hubertushuset.com

HJØRRING
Tlf. 96 23 29 00

www.brasholt.com

NÆRUM
Tlf. 45 80 90 16

www.gamefair.dk

SVENDBORG 
Tlf. 62 21 11 53

www.michaelsjagt.dk

HEDENSTED 
Tlf. 75 89 00 00

www.huntinglife.net

BORDING 
Tlf. 86 86 11 77
www.koskov.dk

Velkommen til Jaguargruppen - vi er Skandinaviens største frivillige kæde indenfor jagtudstyr med 6 butikker i Danmark og 7 butikker i Sverige. Læs mere om butikkerne på Jaguargruppen.com.

Gamefair - Jagtudstyr

Brian 
Jørgensen

Du finder os 
også i Sverige

Hubertushuset

Birgitte
Nielsen

Bettina
Hansen

Michael’s Jagt og Fiskeri

Lars 
Olsson

Østjysk Våbenhandel

Jens 
Pedersen

Kenneth 
Pedersen

Kr. O. Skov  - Jagt og Fritid

Jacob Skov
Anette Skov

Kurt Bøge
Andersen

Brasholt Jagt og Fiskeri

Jørn
Brasholt


