JAKTREISER:
POLEN – UNGARN – BULGARIA – SPANIA – KROATIA – TYRKIA – CANADA
ALASKA – GRØNLAND – ARGENTINA – NORGE – SVERIGE
SØR-AFRIKA – NAMIBIA – ZIMBABWE

FISKEREISER:
ALASKA – NORGE – SVERIGE – GRØNLAND – SØR-AFRIKA
NAMIBIA – PANAMA

La drømmene slippe til…

Velkommen til børsemakerne på Heimdal

Fra venstre: Håkon Rogne, Jens Andreas Myhr og Bjørn Inge Berg.

Vi utfører alle typer service, reparasjoner, restaurering og nybygging
av våpen. Vi skifter løp, forbedrer presisjon, monterer kikkert i
sving- og hakemontasje, monterer lyddemper, bygger og tilpasser
skjefter på mål. Skal du ha nytt våpen til neste jakttur be om et tilbud
på din drømmerifle.
Nyoppbygget Mauser M 98

Jakt i utlandet setter spesielle krav til våpen og utstyr. For din neste
Safari kan vi tilby ekte Safaristøvler fra Courteney Boots i Zimbabwe.
Laget etter modell av pioneren Fredrick Courteney Selous egne
støvler i skinn fra bøffel og antiloper. Vi har også Safarihatter fra
Rogue i Sør Afrika i flere modeller.
Courteney modell Safari

Ønsker du et litt spesielt våpen, nytt eller gammelt, har vi på lager
noen pene modeller både hagler og rifler. Hva med en liten
dobbelrifle for de hurtige drivjaktene. Chapuis lager alt fra 7x57R
til 470NE. Vi lagerfører ammunisjon og ladekomponenter i nesten
alle kaliber.
Chapuis dobbelrifle

Svein Rogne AS, Rogne Våpen
Ringvålveien 8, 7080 Heimdal – Tlf. 72844990 – post@rognevapen.no – www.rognevapen.no
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Safari Max AS har passert ti år som jaktreisearrangør. Det har vært noen
fine år med mange gode opplevelser for vårt firma og for våre reisende
jegere. Vi har et meget solid kontaktnett rundt omkring i verden noe som
gjør at vi er sikret god kvalitet over alt. Kvalitet til fornuftige priser er noe
vi arbeider hardt for. Alle våre steder er personlig sjekket opp for at de
reisende skal være sikret kvalitet. Personlig tilpasning til hver enkelt sine
ønsker er også noe vi vektlegger. Alle positive tilbakemeldingene er en
god drivkraft for vårt videre arbeid.
Med alle våre reisemål skal det finnes muligheter for alle ønsker.
Også ønsker som ikke er beskrevet i denne katalog kan vi være behjelpelige
med. Vi er høyt spesialisert på jakt- og fiskereiser. Også safari i flere land
har vi gode opplegg for.

Safari Max AS,
Stasjonsvegen 3G, 2340 Løten
Mobil tlf (+47) 926 51 377
Epost: post@safarimax.no
www.safarimax.no

Om det er jakt, fiske eller safari – vi har mulighetene, ta kontakt!
Med vennlig hilsen
Erling N. Skogheim
Lik oss på Facebook.
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Polen
Polen
I Europa er Polen det ledende landet for jakt. De har en streng
avskytning og viltforvaltning. Dette har over tid gitt landet den
statusen det har. Vår samarbeidspartner i Polen har satset på
den beste kvaliteten. De har ansatt på heltid en person som har
vært Europamester i lokking en rekke ganger. Polsk mester
enda flere ganger. Lokking er en stor konkurranse i Europa.
Han tilrettelegger alle våre jakter i Polen sammen med de to
eierne i firmaet som også er ivrige jegere. Dette gjør at de over
tid har funnet svært gode områder for de forskjellige typer jakt i

4 – Polen

Polen. Områder som har vært gode og stabile. Suksess og opplevelse under jakt i brunsttiden med en Europamester i lokking
som jaktguide kan ikke bli bedre. Schou våpen benytter også
våre samarbeidspartnere som tilretteleggere for sine VIP jakter.
Merk at lyddemper ikke er tillatt i Polen.
Bukkejaktene starter den 11. mai og er uten tvil en stor opplevelse. Vilttettheten er enorm i de gode områdene hvor for valtningen har vært på topp i mange år. Den foregår på en tid
av året hvor det ikke er så mye annen jakt som foregår. Om en
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velger et område med mange mindre og mellomstore bukker
eller et område med de riktig store bukkene, kan en selv
avgjøre. Vi har veldig mange gode områder. Villsvin kan også
jaktes på denne tiden om en ønsker det.
Hjortejakten i brunsttiden er en egen opplevelse. Også her kan
en tenke over hvilke størrelser en ønsker å jakte på. Når en har
Europamesteren i lokking på laget vil en få de brølende hjortene
inn på kort avstand. Om en går for de med gjennomsnittlige
trofevekter eller om en går for de riktig store trofeene - vi har
områdene.
Villsvinjakt er også en spennende jakt. De store grisene er
smarte dyr som krever en god jeger. De kan jaktes under alle
de andre jaktene eller ved postering eller i måneskinn. Et lyssterkt kikkertsikte er en viktig detalj ved denne type jakt.
Drivjaktene i Polen er svært populære. Vi har over tid funnet
steder og klubber med stabil god kvalitet. Men mange faktorer
spiller inn på denne type jakt som på alle andre typer jakt.
Været er en av faktorene, sterk vind eller regn kan virke inn.
Klubbenes organisasjon og viltbestand skal være god. Vi
benytter alltid gode overnattingssteder med god mat. Også på
transporten til og fra flyplassen forsøker vi å ha komfortable og
sikre busser. Vi har veldig mange grupper til Polen hvert år så
påmelding i god tid er viktig slik at vi kan fylle opp gruppene
tidlig. Vi bestiller veldig mange av våre områder fra år til år.
Vår suksess på drivjaktene har vært svart bra. I 2016 hadde vi
70,6 vilt i snitt på alle våre grupper. Hvor det laveste antallet
var 52 og det høyeste 101!
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På alle av våre fastprisjakter har vi alltid fri avskytning av alle villsvin uansett kjønn og størrelse. Ingen tillegg for svært store
galter. Fri avskytning av hunndyr av hjort og rådyr. Rev, grevling
og mårhund. I tillegg har vi også stort sett inkludert minst tre
hannhjorter opp til fem kilo for gruppen. Av og til flere. Og det er
da bare det overskytende av kilo som betales av jegeren. I noen
områder er det også med hunndyr av dåhjort. Men alt dette er
nøye spesifisert i hvert tilbud for de forskjellige områdene. Vi
har alltid inkludert tre fulle dager med jakt og fire dagers opphold, det vil si at også siste natten er inkludert i prisen.
Vi har også noen drivjakter etter trofeprislisten. Men de til fastpris er desidert mest populær. Vi setter alltid sikkerheten høyest
og gjennomgår regler for jakten første kveld og en repetisjon
om morgenen før jakten starter. Fargerik jakke eller vest og lue
anbefales. Kikkertsiktet må kunne justeres ned til 3 ganger på
drivjakt. Drivjaktene foregår fra midten av oktober til midten av
januar. I de fleste av våre områder gjennomfører vi de i
november og desember.
Dåhjort finnes det også i bra antall i Polen. Jakten på den i
brunsttiden er også svært spennende. Jakten kan kombineres
med jakt på flere andre dyrearter.
Muflon finnes også i de høyereliggende områdene. Jakten er
utfordrene og spennende og kan kombineres med jakt på andre
arter. Vinteren er den beste tiden.
Polen har mange kjente og vakre steder slik at det er en god
mulighet å kombinere jakten med en familieferie.
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Ungarn
Ungarn
Ungarn har lange jakttradisjoner og noen meget gode områder
for mange typer vilt. Vår samarbeidspartner der har drevet
tilrettelegging i veldig mange år og har et enormt kontaktnett
opp mot de virkelig gode områdene. Noen av de områdene vi
disponerer har en virkelig bra stamme med store hjorter.
Det samme når det gjelder dåhjort. En veldig solid stamme
med store trofeer. Jakten her kan enkelt kombineres med besøk
i noen av de vakre byene som finnes i Ungarn.
Bukkejaktene der er gode på svært mange av våre områder.
Gode biotoper sammen med en god forvaltning over lang
tid sikrer god kvalitet. Tenk over om det er flere bukker i
middelklassen som ønskes eller om det er de virkelig store

6 – Ungarn

som er på ønskelisten. Bukkejaktene kan kombineres med jakt
på villsvin de fleste stedene.
Hjortejaktene her er fantastiske med noen av de største
hjortetrofeene i hele Europa. Vi har meget gode områder til
disposisjon her for forskjellige størrelser.
For dåhjort har vi også god tilgang til svært gode områder.
Trofestørrelsen her er blant de største i Europa.
Muflon finnes også med solid trofekvalitet. Størrelser opp mot
95 cm hornlengde er ikke unormalt. Bestandene er gode i flere
områder.
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Gemse finnes også i flere gode områder med gode trofestørrelser.
Drivjaktene i Ungarn har normalt god kvalitet. Alle våre områder
er i åpne områder men det arrangeres også jakter i store områder som er inngjerdet. I flere av disse områdene felles det
selvfølgelig enda flere dyr. Det er villsvin og hunndyr det jaktes
på under drivjaktene her. Mange av områdene arrangerer sine
jakter etter prislisten men noen også til gradert fastpris. Bestill
også drivjaktene i god tid da de er etterspurt.

www.safarimax.no
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Bulgaria
Bulgaria
Er et trygt og godt land for jakt på flere typer vilt. Vi har en
svært god avtale som sikrer våre jegere god jakt på hjort,
dåhjort, råbukk, villsvin og muflon. Men også bra jakt på ulv,
bjørn, bison, fasan, gås, ender, kalkun og hare finnes her.
Også gode områder for drivjakt.
Vår samarbeidspartner har organisert jakt i noen områder her
siden 1976.
Russe ca 30 km fra byen Russe på grensen til Romania helt
nord i landet. Det er ca 230 km fra Sofia og ca 200 km fra
Varna. Jaktområdet er ca 7 - 8000 HA stort. Hjortene her er i
rekordklassen i Europa når det gjelder naturlig størrelser.
Gevir fra 9 - 13 kilo kan påregnes her. Villsvin med tenner fra
20 - 24 cm. Råbukk fra 200 - 500 gram. Fasan og ulv er det
her også.

8 – Bulgaria

Rusalka ved byen Aprilitsi. Området er på ca 13000 HA og
igger på ca 800 - 1500 meter over havet ca 190 km fra Sofia.
Hjorten her har normalt en gevirvekt fra 7 - 10 kg. Villsvin med
tenner på ca 20 - 27 cm. Råbukk normalt med gevirvekter på
200 - 400 gr. Det er mye bjørn i dette området. Ulv er det
også her. Drivjakter på villsvin i åpent område.
Jenda sørøst i landet ved byen Kirjala ligger ca 45 km fra
grensen til Hellas. Det er heller ikke veldig langt fra Tyrkia.
Det er ca 215 km fra Sofia. Området er på ca 10000 HA.
Muflonene her er veldig bra, også meget store villsvin med
tenner på ca 20 - 25 cm. Hjorten her har normalt en gevirvekt
på 7 - 10 kg. Dåhjort med en gevirvekt på 2 - 3 kg. Råbukker
med gevirvekt på ca 200 - 350 gr. Det er en del ulv i dette
området. Ellers er det drivjakter her på villsvin hvor områdene
er innhegnet i store områder på over 400 HA.
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Spania
Spania
Spania har rike og gamle jakttradisjoner. Vi har tilgang på jakt på
veldig mange arter i Spania. Alt fra de tradisjonsrike drivjaktene
som heter Monteria i Spania. Det er ikke uvanlig å skyte over 200
dyr på to dager. Det kan være i områder hvor det er mye villsvin
eller mye hjort. Også i områder med flere typer vilt som muflon,
hjort og villsvin.
Det er flere typer ibex å jakte på, Gredos ibex er den største og
mørkeste og holder til i områdene syd for Madrid i Gredos
Mountains i høyder over 2000 meter. Hornene vokser opp og
bakover.
Beceite ibex holder til i litt lavere terreng på nordøstkysten. Sierra
Nevada den er mest tallrik i fjellene i sør. Hornene er kraftige og
peker utover og litt bakover, de lager en ring hvert år på hornene
og normalt er de 10 – 14 år når de blir jaktet på.
Sierra Nevada Ibex finnes i Sierra Nevada fjellkjeden sørøst i
Spania. Jakttiden er fra oktober til mai. Den har kraftige horn.
Ronda Ibex er den minste ibexen i Spania. Som de fleste andre av
ibex artene lever den i adskilte flokker med hunnkjønn og hannkjønn, bare i brunsttiden lever de sammen. Malaga provinsen
sørøst i Spania er den mest tallrike.

10 – Spania

Barbary sheep finnes i regionene Murcia og sør i Valencia.
September til februar er den beste jakttiden på den. Chamois eller
gemse er tilpasset de bratte fjellsidene hvor de enkelt beveger
seg. Nord i Spania er de mest tallrik i Cantabria og Pyreneene.
Når en har felt alle artene blir en medlem i Spanish Grand Slam.
Skuddavstandene kan bli lange så her bør en være klar for lange
hold.
Iberian Muflon jaktes best i brunsttiden om høsten men kan
jaktes fra oktober til mai. Finnes i de sørøstre delene av Spania.
Hjortene i Spania er store og jaktes best i brunsttiden i
september og oktober. Finnes i de midtre delene av Spania og
nordover. Castilla La Mancha, Andalucia og nordre deler av
Spania.
Dåhjort jaktes også best i brunsttiden i midten av september til ut
oktober. Finnes i Andalucia og Castilla La Mancha.
Balearean bock ram finnes på Mallorca en kort kjøretur utenfor
hovedstaden Palma de Mallorca.
Vi har også svært gode områder for due og rapphøns, mange av
områdene er verdenskjente.

www.safarimax.no
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Kroatia
Kroatia
Hvis en ønsker å jakte på dyrene ved deres opprinnelse er
Kroatia stedet for muflon og gemse. Ved den vakre kystlinjen
ved Adriaterhavet som vår samarbeidspartner har sine jaktrettigheter, finnes de i rikt antall. Det er veldig godt egnet for å
kombinere jakten med en familieferie. Også ute på de mange
øyene er det gode områder for jakt.
Landet har også gode trofeer av andre arter som drivjakt på villsvin, muflon, gemse, hjort, dåhjort, rådyr, bjørn, dalmatian wild
sheep, berbery sheep, wild sheep, kri-kri hybrid ibex, kre kre
ibex, villsvin, dåhjort, feral goat, axis, ulv, hare, fasan, rugde og
ender.
Muflonjakta her er kanskje den beste i hele Europa. Muflon fra
middels størrelser og oppover finnes i et meget bra antall i

12 – Kroatia

områdene som vår samarbeidspartner disponerer. De jaktes i
dalene ute ved det blå havet. Vakrere omgivelser finnes ikke for
jakt. Skuddavstandene kan bli litt lange så vær forbredt på
avstander på opp til 200 meter.
Gemse/Chamois finnes også i bra antall litt lengre inn i
området. Dette er de absolutt beste områdene for denne type
jakt.
Drivjakter på villsvin har vi et svart bra område for med begrensede antall drivjakter pr år. Det ligger ca 75 km fra Zagreb.
Prislisten for drivjaktene der er gradert etter hvor mange dyr
gruppen skyter.
Europeisk brunbjørn finnes i gode områder lengre inn i landet.
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De jaktes fra komfortable jakttårn i kupert
terreng. Det finnes noen riktig store
bjørner på over 500 CIC poeng der og
mange i gullklassen på 300 CIC poeng.
Hjortejakt er populært i gode områder,
det finnes en stor bestand med svært
gode trofeer. Avskytningen har over tid
vært nøye planlagt slik at stammene er
solide. Det samme med dåhjort som
finnes i stort antall.
Råbukkjaktene er populære både fra tårn
og smygjakt. Biotopene er perfekte for
dyrene og bestandene er gode.

www.safarimax.no
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Tyrkia
Tyrkia
Verdens største villsvin finnes her. Vår samarbeidspartner her
er den som har drevet profesjonell jakt lengst i Tyrkia. Han
disponerer over 1,200 000 mill HA for jakt på villsvin.
Villsvin kan jaktes på individuell basis eller ved drivjakt. Ved
individuell jakt kan en velge de riktig store grisene de kan bli
opp til 300 kg. Tennene kan være opp til 30 cm men 18 – 26
cm er mer vanlig. Perioder med måneskinn er best egnet i tiden
fra april til september. Jakt i kombinasjon med familieferie er
enkelt å få til. Områdene ligger i nærheten av den største

14 – Tyrkia

nasjonalparken i Tyrkia som er et meget bra sted for reproduksjon av bestanden.
På drivjaktene vil 10 – 12 jegere være gunstig. Den beste tiden er
fra oktober til februar. Det er ikke like mange griser som under drivjaktene i Polen og Ungarn, men grisene og tennene er mye større.

Bezoar Ibex som er den største Ibexen av alle Ibex artene kan
jaktes her. Vår samarbeidspartner har gode områder for dette
prektige dyret.
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Råbukk og hjort er det også utmerkede
områder for. For råbukk er trofestørrelser
på ca 400 gr. Hjorten kan være på fra 7 –
11 kg.
Anatolian Chamois eller gemse finnes også
i et bra antall oppe i fjellene. Det er en utfordrende jakt slik også andre typer jakt på
dyr oppe i de høye fjellene kan være.

www.safarimax.no
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Canada
Alberta
Her har vi i veldig mange år hatt en fantastisk jakt på svartbjørn.
Alle har skutt en bjørn og nesten alle med svært få unntak har
fått skutt bjørn nummer to. Våre samarbeidspartnere råder over
et meget bra område. De gjør i tillegg et fantastisk arbeid med
å legge ut åte og forbrede jakten lenge før jegerne ankommer.
Dette gir muligheten for disse svært gode resultatene. Svartbjørnene her har flere farger fra gyllen til brun. Men de fleste er
svart med blank og fin pels.
Her jaktes det på åte og ved å benytte båt på elva hvis vannstanden tillater. Eller å stille inn på bjørnen på åpne områder.
Men det sikreste er jakten ved åte. Transporten i området skjer
mye med firhjuls motorsykler men også med båt og bil.

16 – Canada/Alberta

Svartbjørnjakten her er sikrest på våren fra midten av mai og
utover. Ulv kan også jaktes på samtidig. Overnatting skjer i
oppvarmede telt og det er egen kokk i leiren som sikrer gode
måltider.
Jegerne blir hentet på flyplassen og kjørt tilbake dit etter at
jakten er avsluttet. Flåing og ivaretakelse av trofeene blir sikret
av guidene. Skinnene blir levert til en dyktig taxidermist for
videre behandling. En bestemmer selv om en ønsker utstopperarbeidet utført der borte eller i Norge.
En av de to eierne i firmaet vi samarbeider med er svensk, han
har bodd mange år i Canada. Han er alltid med under jaktene
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og ved henting og bringing. Det er en
trygghet for de som er usikker på
språket. Ellers har vi ofte med en egen
reiseleder. Lyddemper er forbudt å
benytte i Canada.
En rundreise i de vakre områdene i
Rocky Mountains anbefales. Det er to
store nasjonalparker i området, det er
Jasper og Banff.
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Canada
Yukon
Bare navnet gir en følelse av store uberørte områder. Vår samarbeidspartner her har et enormt jaktområde langs grensen til
Alaska. Det ligger ca 30 mil nordvest for Whitehorse og har vært
i familiens eie i over ett hundre år. De første jaktgjestene var her i
1902 og det har etter det vært drevet jakt og fangst her.
Det er den enorme Yukon Alaska elgen som er den mest søkte
for jakt her men også Grizzly og Dallsheep finnes i godt antall.
Det er enorme områder hvor alltid et stort område ikke blir jaktet
på i en periode. Det er både fly, hester og firehjulstrekkere som
blir benyttet til transport i terrenget. Det finnes flere hovedcamper
i det enorme området og det benyttes i tillegg mindre camper.
Elgene er enorme og det skytes tidvis elger på over 71 tommer
men mellom 55 – 65 tommer er det vanlige. Det er fri avskytning
av ulv, coyote og svartbjørn under elgjaktene.
Grizzly jaktes normalt under elgjaktene sent i sesongen da den
vandrer mye etter mat før vinteren kommer. Den er normalt på
7,5 – 8 fot.
Dallsheep i dette området er normalt på 35 – 37 tommer men
noen har vært opp mot 42 tommer.

18 – Canada/Yukon
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Canada
Nanavut
Langt nord i det arktiske Canada har vi også kontakt med en
svært god outfitter for jakt på isbjørn. Han har en svært høy
suksessrate for denne vanskelige og utfordrende jakten. En kan
også jakte hvalross , moskus og reinsdyr her men hoveddyret vil
alltid i dette området være isbjørn. Den kan jaktes både på
høsten og våren. Om våren er jakttiden fra 01.03 – 31.05.
På høsten fra 01.08 – 31.10. Vår samarbeidspartner var den
første som startet med profesjonell jakt her oppe i 1981.
De har hatt helt opp til 100 % suksess over mange år.
Jaktene drives ut fra små camper opp til 20 mil fra noe Inuit
tettsted. Det benyttes hundespann for guider og assistenter
under jakta som normalt varer i 10 dager.
Myndighetene melder at det er ca 16000 isbjørner i det arktiske Canada og at ca to tredjedeler finnes i Nunavut området.
Bestanden har vært relativt stabil siden 1975.

20 – Canada / Nanavut
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ALASKA
Alaska
Alaska er stedet for de som ønsker jakt i store ubebodde
områder. Utmerket for jakt på Grizzly eller brunbjørn. Verdens
største bjørner finnes her iberegnet jakt på den kjente
Kodiakøya. Der har de enkelt tilgang til utrolige mengder
næringsrik mat året rundt, derfor kan de ofte være enda litt
større der ute. Men også inne på fastlandet finnes det svært
store bjørner. Ute ved kysten hvor de blir benevnt som brunbjørn blir de ofte mellom 8,5 – 9,5 fot. Men flere felles hvert år
på over 10 fot. Oppe i fjellene er den ofte litt mindre men ikke
alltid, der benevnes den som Grizzly. Bjørnejakten er både på
vår og høst. Vi har muligheter både ute på Kodiakøya og inne
på fastlandet. På høsten kan den kombineres med jakt på elg,
snøgeit og dallsheep.

22 – Alaska

Det finnes også svært store elger her. Elg av typen Alaska/
Yukon er den største av elgartene. Jaktes fra camper langt ute i
ødemarken. Ofte ved lokking og bruk av kikkert, det er en
prøvelse for tålmodigheten men spenningen er stor. Når de
kommer til syne i krattskogen er det et prektigt syn og den
spennende innpå smygingen starter.
For bergjegere har vi jakt på snøgeit og Dallsheep. Det er en utfordrende jakt, de holder til høyt oppe i fjellene så kondisjonen
settes på prøve. Når en lykkes å komme i riktig posisjon i forhold til disse skye dyrene er de fysiske utfordringene glemt for
en stund. Skyteavstandene blir også lange slik at rifla må holdes
stødig. En jakt slik berg jegere ønsker.
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Grønland
Grønland
Grønland er et svært spennende land for de jaktinteresserte. Enorme områder med uberørt natur og frisk luft. Stjerneklar himmel og naturens egne
lyder. Det er verdens største øy. Ca 85 prosent er dekket av is. Mye av
jakten foregår inne ved isbreene. Utgangspunktet for de fleste jaktene er
fra Kangerlussuaq på vestsiden hvor trofestørrelsen normalt er større. En
bør være i normalt god fysisk form da det er en del gåing med ryggsekk.
Det er i hovedsak moskus og reinsdyr som jaktes på her oppe. Fiskeriet er i
tillegg enormt i flere gode elver. Vår samarbeidspartner her oppe har hatt
100 % felling på moskus i svært mange år. Jakten foregår om høsten eller
vinteren på moskus. Om høsten fra juli til september er en fin tid for denne
jakten. Vinterjakten i mars april er også fint. Det kan da være veldig kaldt med
temperaturer ned til – 40 grader. Men betydelig mildere ute ved fjordene.
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Argentina
Argentina
Verden beste duejakt finnes her. Vår
samarbeidspartner har i veldig mange år
levert jakt i verdensklasse. Flere jegere
reiser tilbake dit i flere år. Her er det
ikke skuddmulighetene som begrenser
antall skudd. De fleste er fornøyd med
mellom 500 – 1000 skudd pr dag, det
er nok for skulderen. Men flere skyter
opp mot 2500 skudd pr dag.
Det er også en fantastisk storviltjakt her.
En kan jakte på flere arter, vannbøffel,
blackbuck, axishjort, villsvin, fourhorned
ram er noen av artene.
Selve oppholdet er en stor del av opplevelsen, mat og forlegning er i toppklasse. Kjøttmåltidene og rødvinen her
er av høy klasse.

24 – Argentina
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Norge
Norge
Vi har selvfølgelig en rekke gode avtaler i Norge også. Vi har
mange muligheter for jakt og fiske her.
Når det gjelder elgjakt kan en være med hundefører med løshund eller bandhund. Eller en kan være postjeger sammen med
flere andre jegere. Det er en svært spennende jakt med lange
tradisjoner i Norge.
Hjortejakt har lange tradisjoner på vestlandet. Vår samarbeidspartner der har drevet utleie og guiding i mange år. Er en
krevende jakt hvor både kondisjon og kunnskap blir satt på
prøve. Det kan være både posteringsjakt, bøjakt og drevjakt.
Brunsten er i oktober og da kan en høre brølingen opp i liene.

Forelhogna er et av de beste områdene. Men også mange
andre fjellområder har gode stammer. Her kan en selv velge
hvor mye tjenester en leier, det kan være guiding, hjelp til
kjøring ut fra fjellet etter jakten med hest. Overnatting kan en
velge alt fra telt til hotell. Eller trivelige hytter som også finnes i
jaktområdene.
Rådyrjakt finnes i mange områder. Bukkejakten er spennende
og de finnes i de fleste områder i Norge. Vi har gunstige avtaler
på den i områder med skog og jorder.
Bever finnes det relativt bra av i flere områder ved mange vassdrag. Er en spennende jakt på en tid av året hvor det ikke er så
mye annen jakt.

Vi har også muligheter for reinsjakt i utvalgte områder.

26 – Norge

www.safarimax.no

Også jakt på andre arter som harejakt med hund kan ordnes.
Det er spennende jakt når en hører losen i nærheten.
Fuglejakt på rype og skogsfugl har vi også tilgang på. I flere
fjellområder finnes det fortsatt bra bestander av rype. Skogsfugl
har vi gode områder med sammenhengende store skogområder.
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Sverige
Sverige
Det finnes meget gode områder for jakt og fiske i Sverige.
Vi har en samarbeidspartner nordvest for Luleå. Det er langt
nord i Sverige med enorme skogområder. Disse områdene er
svært gode for elg og skogsfuglejakt. Det er svært store områder det jaktes på. Men i hovedcampen er det fine hytter med
badstue og badestamp ute ved skogstjernet i den åpne skogen.
Måltidene serveres i en stor lavvo.
Under elgjaktene som begynner den første september kan det
skytes bjørn så lenge det er igjen på kvoten for området.
De har flere gode hundeførere med gode elghunder som de
benytter under elgjakta. En kan også ha med sin egen elghund
om en ønsker det.
De har også gode områder for skogsfuglejakt i de samme
områdene, det er bra med både orrfugl og tiur i dette området.
Egen hund kan benyttes eller de stiller med gode hunder blant

28 – Sverige

annet Nordbotten Spets. Toppjakt er tillatt i Sverige og er veldig
populært.
Rypejakta begynner den 25 august, de gode områder i de store
fjellområder lengre vest eller noen områder rett nord for Luleå.
Der er det mange muligheter om en ønsker å ligge inne i
området eller benytte helikopter ut til områdene. I de enorme
områdene nord for Luleå er det ikke nødvendig med helikopter
for å komme ut i områdene og en sparer de utgiftene noe som
er en stor del av utgiftene i det andre området. Egne hunder
eller de har gode hunder for jakta.
Jakt på villsvin har vi gode områder for lengre sør i Sverige.
Der betaler en pr døgn for å jakte og overnatte deretter for
kiloen for kjøttet. Det er svært gode områder med mange
foringsplasser.
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Afrika
Mulighetenes kontinent når det gjelder jakt. Veldig mange jegere drar tilbake hit i år etter år. De er fasinert
av Afrika og drømmer seg alltid tilbake. Mange førstegangsjegere får sine jaktdrømmer oppfylt her.
Drømmer som de har drømt om blir til virkelighet.
Vi arrangerer jaktturer i mange av de landene i Afrika hvor
jakten er på sitt beste. Alle stedene er godt kontrollert og benyttet i mange år av oss. Tilbakemeldingene fra jegerne er
fantastiske og det er svært hyggelig.

og spennende. Solnedgangene må bare oppleves. Mørket
kommer raskt og inntrykkene kan nytes utover kvelden ved
leirbålet. Mange dyrelyder kan høres i de stille nettene og
stjernehimmelen lyser opp i mørket.

Vi har jakt på to steder i Sør Afrika som er svært ulike med
hensyn til viltarter og natur. Det er i Eastern Cape og Kwazulu
Natal. Vi har et svært godt sted i Namibia med veldig bra jaktområder og store trofeer. I Zimbabwe har vi hatt en utrulig
uttelling på de store dyrene. Det er i hovedsak bøffel, men også
leopard, elefant, krokodille og flodhest. Jakt på de store dyrene
krever rutinerte ph er og derfor benytter vi bare en person som
vært nøkkelen til vår suksess der i mange år.

Vi arrangerer alt fra jaktturer til safariturer eller en kombinasjon
av disse. Mange tar noen dager ekstra etter en jakttur. Turene
kan ha variabel lengde etter eget ønske. Mange fine golfbaner
finnes i området.

Inntrykkene er mange og opplevelse så store at lysten til å
komme tilbake vil for alltid være der. Luktene og lydene er nye

Også rene fisketurer kan arrangeres her.

Det sies om Sør Afrika at det har alt i seg som alle de alle
landene i Afrika har. Et utrolig land med store muligheter for
jakt, fiske og safari.

Kom med ønskene så kommer vi med forslagene! Mulighetene er mange.

30 – Afrika

www.safarimax.no

Sør-Afrika
Det sies om Sør-Afrika at det har i
seg alt det de andre landene har i
Afrika. Et fantastisk land med et
utrolig tilbud av aktiviteter.
I dette landet kan absolutt alle
ønskene angående Afrikaopphold
bli tilfredstilt.
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Sør-Afrika
Eastern Cape (Sør-Afrika)
Alle aktiviteter kan gjennomføres i denne provinsen som er den
nest største provinsen i Sør Afrika. Vi samarbeider her med det
firmaet som var blant de første som startet med profesjonell
utleie av jakt i denne regionen i 1979. Nesten alle antilopene
finnes her ca 30 arter totalt. Farmen er svært stor og har jakt
på områder som er på over 300 000 mål. Trofekvaliteten er
svært god og området er veldrevet med kontrollert avskytning
over mange år. De driver en egen skole for utdanning av profesjonelle jegere, de har egne mestermålere slik at alt blir tatt
vare på.

32 – Eastern Cape (Sør-Afrika)

Jaktområdene ligger i områder fra 500 meter over havet til
2500 meter over havet. Det varierer fra tykk småskog til åpne
savanner. Det er også et rikt fugleliv i området og det egner seg
godt for fotosafari og turgåing også.
Det er flere camper i området og alle er av god standard.
Hovedcampen er også tilrettelagt for handikappede.
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Sør-Afrika
Kwazulu Natal (Sør-Afrika)
Her har vi et svært bra jaktområde for de mange antilopeartene
som trives i dette området. Rekordtrofeer av nyala blir skutt her
ofte men også av de andre artene som redbuck, waterbuck,
vortesvin, kudu, bøffel etc blir skutt her.
Vi har flere innkvarteringsmuligheter her men hovedlodgen er en
meget fin firestjerners lodge inne i jaktterrenget. Fra terrassen her
kan en se de fleste av dyrene i området. Da det er vannhull like
ved og ingen jakt der, så trekker dyrene inn til lodgen. Også sjiraff
og nesehorn er like ved terrassen.
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Vi har veldig gode tilbakemeldinger fra våre gjester her. Det er
enkelt og kombinere med en safari i den gamle Zulukongen sitt
område som ligger like ved. Alle de fem store finnes der i vill tilstand. Et Zulu show må være med når en er i dette området. Det
kan enkelt arrangeres et besøk til en Zululandsby som er bebodd.
Det er en time å kjøre til kysten hvor en finner den vakre lille byen
St.Lucia Her kan en ha en dag med havfiske om ønskelig. Det er
også båtsafari på elvene like ved byen hvor det er store bestander
av flodhest og krokodille. Gode golfbaner finnes også her.
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Zimbabwe
Zimbabwe
I Zimbabwe har vi hatt en enorm suksess i veldig mange år.
Det har utelukkende vært på grunn av at vi bare benytter en
bestemt ph på alle våre Big Five jakter. Det har noe å bety for
sikkerheten men ikke minst for resultatet. De store firmaene har
veldig mange ansatt med forskjellig erfaring og rutine og en vet
ikke hvem av dem en får som ph før en ankommer stedet.

en tilnærmet uslåelig rekord på bøffelfellinger. Men også på de
andre dyrene som elefant, leopard, flodhest, krokodille er han
en fantastisk ph. Mange av våre jeger har vært hos han veldig
mange ganger og gir han en enormt god tilbakemelding.

Han er født og oppvokst i Zimbabwe og har drevet med
biggamejakt i over 20 år. Han kjenner hele landet veldig godt
og finner alltid de beste områdene alt etter hvilke ønsker
jegerne har. Han har jaktet i veldig store deler av landet over
alle disse årene. Vi har i tillegg en egen konsesjon som vi
benytter på veldig mange av våre jakter. Vi har også funnet en
rask og sikker vei for alt som skjer etter jakta med trofeene.
Dette medfører at de kommer relativt raskt til Norge etter jakta
fra de fleste steder i Zimbabwe.
Her kan det gamle Afrika oppleves under forutsetning av at en
har et velfungerende system og kjenner landet godt. Vår ph har
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Alaska
Fiske i Alaska
Eventyrlige Alaska er vilt og vakkert slik jegere og fiskere ønsker
det. Et eldorado for de fiskeinteresserte. Det er veldig mange elver
i Alaska. Men det er viktig å finne de riktige stedene for fiske.
En kan oppleve naturen nært under oppholdet, de store Grizzlybjørnene er også å se langs elvene. Mange andre arter kan også
sees av det rike dyrelivet. Elgene i Alaska er verdens største.

Lake Creek ved foten av Denali (Mt.McKinley)er en av de. Det er
en fisketur på ca 70 km langs elven. Det er ut fra Anchorage hvor
en blir hentet og kjørt tilbake etter fisket er over. Beste tid for King
Salmon er her fra 10 juni til den 13 juli. Silver Salmon fra 25 juli til
den 20 august. Regnbueørret finnes i store mengder i hele elva
hele sommeren. Elva egner seg bra for fluefiske.

Fisketurene her kan legges opp etter eget ønske eller vi har flere
pakkeløsninger i veldig mange elver over hele Alaska. Fisketurene
foregår ved at fiskerne blir hentet på avtalt flyplass og deretter
flydd ut til elven hvor rafteturen starter. Fisket foregår ved stopp på
utmerkede steder for fiske langs elven. Om kveldene settes det
opp en teltcamp hvor overnattingen skjer. Etter endt fisketur blir
fiskerne hentet og flydd ut til samme flyplass igjen. Vår samarbeidspartner her har drevet guiding for fiske i over 20 år.
Logistikken tar vi og fiskerne tar seg av fisket. Fisket foregår ved at
det raftes nedover elvene og en fisker underveis på gode steder.
Overnatting i teltcamper underveis. En intens naturopplevelse hvor
en er tett på naturen. 5 – 7 dager er mest benyttet men kan forlenges med flere dager om ønskelig. Vi har fiske i mange av de
beste elvene i hele Alaska, Alaska Range, Western Alaska og
Katmai Region.

Talachulitna River starter ved Judd Lake ved foten av Tordillo
Mountains i Alaska Range regionen. Elven har krystallklart vann og
turen er på ca 60 km langs Talachulitna Creek og Talachulitna
River. Ikke veldig langt fra Anchorage og elven kan fiskes med
både flue og spinner. Regnbueørret og alle lakseartene kan fiskes
her.

Alaska Range er områdene som en kan komme til direkte fra
Anchorage.

36 – Fiske i Alaska

Stuyahok River er en liten elv for både flue og spinner og ikke så
mange fisker her. Ca 40 km er turen her og det er i området ved
Lake Clark National Park. Den er veldig rik på regnbueørret men
den er noe mindre i størrelse enn i de andre elvene. Også King og
Silver finnes her.
Western Alaska som ligger i kystnære områder i vest. Alle fem
lakseartene finnes her, regnbueørret normalt i størrelse 16 – 24
tommer. Her er det ut fra Bethel som er en times flytur fra
Anchorage som stort sett er stedet for henting/bringing.
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Kisaralik River er i uberørt natur slik den har vært de siste 25
årene. Regnbueørret og laksefisket her er veldig bra. Flyturen fra
Bethel og ut til Kisaralik Lake hvor fisketuren nedover elva starter
er på ca 100 km. Elven kan kun nåes via fly og den kan kun fiskes
ved å rafte den. Derfor er det normalt ikke mange som fisker her,
det er ingen camper ved elven. Det er en elvestrekning på ca 80
km som blir raftet og fisket på vestover fra Kisaralik Lake langs
den vakre og uberørte Kisaralik River gjennom Kilbuck Mountains.
Det er et rikt dyreliv i området med både elg, bjørn, rein og ulv.
Det er normalt en åtte dagers tur som enkelt kan forlenges da
fiskemulighetene er like ved teltcampene.
Arolik River er en legendarisk elv som må oppleves. Det er ingen
etablerte camper langs elven. Denne lille elven med klart vann er
svært lite benyttet av andre. Fluefisket her er utmerket og alle fem
artene av laks finnes her, regnbueørret, stor grayling og artic char.
Fisketuren starter ved Arolik Lake og ender ved Bering havet en
strekning på ca 50 km. Det er ca en times flytid fra Bethel.
Aniak River er en opplevelse, alle fem laksetypene er her samt
regnbueørret i størrelse fra 17 – 24 tommer. Det er en av de
elvene lengst mot nord som har regnbueørret for fluefiske. Elven
produserer mye fisk. Etter en flytur fra Aniak til Bell Creek hvor
fisketuren starter. I første delen er det bra med artic garyling i
den krystallklare elven. Lengre nede i elven er det regnbueørret
og dolly varden. Det er noen camper og andre som benytter
denne elven.
Kwetluk River er et fiske tilbake i tid. Regnbueørret i store
mengder, det er ingen camper eller andre som normalt opererer
på denne elven. En blir her flydd ut fra Bethel ca 110 km østover
til Boundary Lake. Det starter med dolly varden og grayling og
går over i områder med veldig bra fiske for regnbueørret i størrelse 14 – 21 tommer. Det er også king, chum og silver salmon
her. En kan ikke forvente å se andre fiskere her.
Katmai Region er ved Alaska Peninsula sør vest i Alaksa. Vannet
kommer fra Aleutian Range. Fisket starter oppe ved King Salmon.

www.safarimax.no

Fisket starter i fjellene og ender i lavlandet. Regionen innehar den
største beholdningen av Sockeye Salmon i verden. Normalt er
fisken stor i dette området.
American Creek er en opplevelse den renner gjennom tre
forskjellige økologiske soner. Den har en stor variasjon i fiskesituasjoner. Rafte nedover elven i båt er den eneste måten å
komme til denne elven for fiske. Turen går ut fra byen King
Salmon med bush fly nordøstover til Hammersly Lake Det er en
tur på ca 50 km vestover før den svinger sørover gjennom
Walatka Mountains og renner ut i Coville Lake. Det er store
mengder regnbueørret og arctic char i elven. Regnbueørreten er
svært stor i denne elven og kan bli opp til 30 tommer men
hovedmengden er på 18 – 25 tommer. Også arctic char kan bli
stor. Store mengder av Sockeye Salmon trekker gjennom elven.
Det er en anstrengende tur med utfordringer som de i båten må
være klar over. Men den gir store opplevelser ved at det ofte sees
bjørn, ulv, elg osv.
Alagnak River gir en avslappende opplevelse ved båtturen og
fluefisket. Det er vakkert i området den renner ved Walatka
Mountains ca 60 km vest og nord. Stor regnbueørret 15 – 22
tommer finnes i de øvrige delene av elven på tørrflue og nymfer.
Oppgangen av Sockeye Salmon er en av de største i verden.
Også alle de fem artene av Pacific Salmon finnes her. Dolly
varden, char og arctic grayling er det også her. Mulighetene
for å se bjørn under turen er stor. Både flue og spinner er
utmerket her.
Moraine Creek båt tur er utmerket for den største regnbueørreten i Alaska er her. Elvestrekningen er ikke så lang som de
andre turene, men en kan påregne regnbueørret opp til 32
tommer på flue her. Hovedmengden vil være på 18 – 24 tommer.
Det er høyland tundra område og egner seg godt for
sensommerfiske, men også for tørrflue tidlig på sommeren. Det er
fiske på bankene og med vadere som egner seg her. Turen er
eksotisk med en fantastisk utsikt.
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Norge
Fiske i Norge
Det finnes svært mange muligheter for
fiske i Norge også. Vi kjenner stedene
hvor det har vært gode muligheter i
flere år. Det er både gode lakselever,
fine fiskevann eller steder langs kysten.
Vi har kontakter på flere av disse
stedene slik at muligheten blir best
mulig.
Vi har gode kontakter i flere lakseelver
hvor også overnattingsmuligheter
finnes i nærheten. Det er i Gaula, Orkla
og Namsen med flere.
Kom med dine ønsker så kommer vi
med forslagene!
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Sverige
Fiske i Sverige
Vi har en samarbeidspartner langt nord i Sverige, nordvest for
Luleå. Der er det veldig mange fiskemuligheter. Det er store
sjøer og mindre vann. Det er forskjellige typer fisk i de forskjellige vannene. Fisket starter den 20 juni og på den tiden
er det lyst nesten hele døgnet. Stemningen er trolsk ved
vannene. Det er 19 forskjellige store og små vann i området
så det skulle være muligheter for de fleste ønskene om
fiske her.

Det er bergområder med myrer og bekker. I andre vann er det
gjedde og abbor.

Flere vann har ørret opp til 12 kg men 4 – 6 kg er ikke uvanlig.

Mulighetene er enorme ta kontakt så kommer vi med forslagene!

www.safarimax.no

Det er en camp i området som ligger svært vakkert til ved et
lite skogstjern. Der er det en badestamp ved vannet og små
campinghytter for overnatting og en stor permanent lavvo for
måltidene. Det finnes også mange flere steder eller egen
campingvogn er også mulig.
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Grønland
Fiske i Grønland
På Grønland er det mange muligheter for fiske. Vi har to steder
med to forskjellige operatører. Det ene stedet er ut fra Kangerlussuaq til noen meget bra fiskeelver som ligger inne i landet et
stykke. Transporten dit foregår både med båt og firehjuls
kjøretøyer. Der er det uberørt natur med klare elver og muligheten
for andre fiskere er svært lav.

Det er fiske etter røye / Arctic Char i elven. Normal fangst på en
dag er fra 10 – 30 pr fisker. Vekten er på ca 1,5 – 4 kg.

Det andre er ut fra Manitsoq hvor en ankommer med Air Greenland fra Danmark på mandag. Enten via Kangerlussuak eller fra
Island via Nuuk. Deretter ca en time med båt til Qorqut River.
Der er det fiske i en uke før en blir hentet med samme båt som
ankommer med en ny gruppe fiskere. Ved ankomst i Manitsoq på
kvelden er det middag og overnatting på hotell før det er hjemreise neste dag. Denne overnattingen med middag og transport
til flyplassen er inkludert i prisen.

Det er tre hytter på stedet med soveplass for 8 – 10 personer.
Det er vann og varme i hyttene.
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Det er også en liten båt med påhengsmotor på stedet som en kan
benytte i de indre fjorområdene. Her er det blåkveite fra 4 – 8 kg
og steinbit fra 2 – 6 kg. Torsk på 2 – 6 kg.

Det er nesten aldri andre fiskere i denne elven. Elven vil derfor
være et rolig sted for fiske og avslapning. Avstanden fra fjorden til
fossefallene er ca 5 km. Det er krystallklart vann i elven som gjør
det relativt enkelt å se fisken der.

www.safarimax.no

Sør-Afrika
Fiske i Sør-Afrika
Havet utenfor Sør Afrika byr på rike fiskemuligheter. Ved kysten
av Eastern Cape utenfor St.Francis har vi en person som har
fisket i de områdene i lengre tid og kjenner området godt. Det
er veldig mange spennende fiskeslag i området. Kan enkelt
kombineres sammen med en jakttur hos vår samarbeidspartner
for jakt i Eastern Cape.

Fiskeskipperen her kjenner området og fiskestedene svært bra.
Det er et rikt fiske i området.
Også marlin finnes her, den
beste tiden for den er i januar
eller februar.

St.Lucia er en liten vakker by ved kysten av Kwazulu Natal. Det
er en times kjøring fra vår samarbeidspartner for jakt i dette
området slik at det svært enkelt kan kombineres. En kan fint bo
i jaktcampen og fiske ut fra St.Lucia eller en kan også bo i byen
om det er ønskelig.
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Namibia
Fiske i Namibia
Ved kysten av Swakopmund er det svært gode fiskemuligheter.
Her kan en fiske fra land eller fra båt. Fiskeslagene er utallige
og de krever gode krefter fra fiskeren. Ved fiske fra båt på 100
meters dyp er det en kraftprøve. Men også fra land er det fine
muligheter. Fiskeutstyret kan enkelt lånes fra arrangøren.
Ved fiske fra land kjøres det ut tidlig på morgenen til de beste
fiskeplassene. De vanligste fiskeslagene er kabeljou, black tail,
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steenbras, galjeon, catfish og flere typer hai. Kobberhai kan bli
opp til 180 kg.
Fisken kan beholdes av fiskeren men alle typer hai slippes ut
igjen under alle typer fiske. Det er en god lunsjpause midt på
dagen som er nødvendig når armene begynner å bli tunge.
Fisket avsluttes i god tid på ettermiddagen for en god hvil for
neste dag.
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Panama
Fiske i Panama
Her har vi funnet et sted som ligger i verdensklassen når det
gjelder havfiske. Lodgen ligger i Punta Burica som er et av de
vakreste stedene i Panama. Det er det østligste stedet for
fisking i Panama. Det ligger ute på halvøyen som skiller Panama
fra Costa Rica. Her er det et yrende liv av skravlende aper og
tropiske fugler. Men det er de enorme mulighetene for godt
fiske som er lykken her. Hovedlodgen inneholder restaurant, bar
med inne og ute områder.
Fiskeslagene er det mange av her og de er i verdensklasse når
det gjelder størrelse. Den gigantiske Yellowfin Tuna, Black
Marlin, Blue Marlin, Sailfish, Wahoo, Cubera Snapper, Rooster
Fish og Dorado. Desember til april er den beste tiden for flere
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av fiskeslagene men for tunfisk er det mars og april som ofte er
den beste tiden.
Det er litt forskjellige priser for høy- og lavsesong. Det er også
lavere pris hvis det er flere fiskere på samme tid i båten.
Det er pakkepriser for antall dager eller en kan selv velge hvor
mange dager en ønsker å fiske. En kan velge en VIP løsning i
Panama City slik at en blir hentet og brakt og innenlands er
billettene inkludert. Første og siste natt i Panama City er også
inkludert.
Vår samarbeidspartner her har den beste flåten i hele Sentral
Amerika. Dette er en opplevelse!
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Generelle bestemmelser
Safari Max As er heretter benevnt som firmaet i de etterfølgende punktene.
Lov om pakkereiser
Alle reisearrangører er underlagt lovgivningen i lov om pakkereiser, de er
videre pålagt medlemskap i reisegarantifondet(RGF). Hensikten med denne
lovbestemmelsen er å beskytte den reisende. Reisearrangøren må kunne
dokumentere sitt medlemskap og dette må bekjentgjøres til de reisende.
Firmaet er også medlem av Pakkereisenemda (PRN) for å sikre den reisende.
Firmaet er også medlem i bransjeorganisasjonen for reisebyråer BraVO
Norge. Alle forhold rundt reisen må være beskrevet i avtale, kontrakt eller
hjemmeside.
Avbestilling
Firmaet må innbetale et depositum til sine samarbeidspartnere for å sikre
påmeldingen. Det vil derfor i mange tilfeller ikke være mulig å tilbakebetale
depositumet ved en avbestilling. Avbestilles reisen mindre enn 45 dager før
avreise er hele reisens pris forfalt til betaling. Gjelder avbestillingen sykdom
er det en forsikringssak mellom kunden og dennes forsikringsselskap.
Firmaet anbefaler på det sterkeste at kunden har en god reiseforsikring.
Bestilling og betaling
Ved bestilling innbetales normalt 50 % av reisens kostnad som depositum.
Dette hvis ikke annet er avtalt. Påmeldingen er da bindende for både kunde
og firma. Sluttbeløpet innbetales senest 45 dager før avreise hvis ikke annet
er avtalt. Overholdes ikke dette kan reisen annulleres av firmaet og
depositumet kan ikke kreves refundert.
Avbrytelse av opphold, endringer i reisen
Ønsker ikke kunden å gjennomføre den bestilte reisen som planlagt, vil det
ikke være grunnlag for noen tilbakebetaling. Ønsker kunden etter bestilling å
endre reisen kan dette gjøres mot gebyrer som tilkommer. Må firmaet endre
eller avlyse reisen i forbindelse med sykdom varsles kunden snarest om
dette. Kunden og firma kommer da til enighet om endringer eller kompensasjon. Er endring eller avlysning forårsaket av tredjepart har ikke firmaet noe
ansvar.
Flybilletter
Er flybillettene bestilt kan de normalt ikke endres eller avbestilles. Det er
kundens ansvar og opplyse korrekt navn som samsvarer med den reisendes
pass. Endring av navn kan i noen tilfeller kreve ny billett eller et endrings
gebyr. Dette følger av flyselskapenes bestemmelser. Det er kundens ansvar
og kontrollere at billettene stemmer med tid, sted og navn.
Flyreisen
Kunden må selv sørge for sjekke inn til riktig tid. Og at alle papirer som
bagasjelapper og ombordstigningskort på alle strekninger blir utstedt.
Kunden må også holde seg orientert om eventuelt endringer i tidene på
flyreisen. Også eventuelt bekreftelse på sin returreise. Dette kan gjøres til
flyselskapet eller til vår samarbeidspartner på stedet. Det er kun på
oversjøiske flygninger at dette i noen svært få tilfeller er nødvendig.
Våpen og ammunisjon
Å reise med våpen og ammunisjon krever ekstra forberedelser. Firmaet
informerer flyselskapene om at den reisende har med våpen og ammunisjon.
Firmaet informerer kunden om hvordan dette skal medbringes under reisen.
Ammunisjon skal medbringes i uåpnet original emballasje. Den skal plasseres
i kofferten sammen med klær. Det samme skal våpenets sluttstykke. Firmaet
informerer også den reisende om hvordan bestemmelsen ved innreise er i de
forskjellige landene. Skulle det imidlertid oppstå endringer i bestemmelsene
eller at våpen, ammunisjon eller kofferter ikke kommer frem er ikke firmaet
ansvarlig for dette. Det gir heller ikke rett til å avlyse jakten. Firmaet sørger
for at kunden får leie et våpen innen to dager. Alle gebyrer for eventuell
overvekt, reise med våpen og ammunisjon betales av kunden.
Ansvar
Firmaets ansvar ved person eller gods skade begrenses etter internasjonale
avtaler som flyselskapene er underlagt. Warsawa konvensjonens bestemmelser fastsetter erstatningsbeløpene for internasjonal flyfrakt.
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Firmaet er også medlem av reisegarantifondet og pakkereise nemnda slik at
kunden er sikret full tilbakebetaling ved firmaets eventuelle konkurs.
Eventuelle krav mot firmaet fremmes ved norsk domstol og behandles etter
norske lover. Firmaet har ikke ansvar for endringer i lovverket vedrørende
eksport og import av trofeer. Hvis det skjer endringer i lovverket etter at
jakten er bestilt til eksport eller import finner sted har ikke firmaet noe
ansvar vedrørende dette. Selv om firmaet har gode kontakter med utstopperfirmaer og transportselskaper og anbefaler selskaper som er
velprøvd og kjente kan det skje uhell. Firmaet har ikke noe ansvar for dette
etter at trofeet er levert i god stand til utstopper eller transportselskap.
Men vi vil selvfølgelig gjøre vårt ytterste for å hjelpe til hvis uheldige
situasjoner skulle oppstå.
Import av trofeer
Import/eksport av trofeer er begrenset av lover og reguleringer i både landet
de eksporteres ut fra og inn til. Noen dyrearter er underlagt Cites konvensjonen. Det er kundens ansvar å følge med på disse bestemmelsene og at
de følges. Firmaet gir selvfølgelig gode råd og veiledning. Det er
miljødirektoratet som utsteder disse tillatelsene her i Norge. Eksportlandet
har lignende bestemmelser. På cites.org finnes flere opplysninger vedrørende
dette.
Overdragelse av reisen
Reisen kan overdras til andre under fotsetning av at dette kan gjøres på
flybilletter og at eventuelle gebyrer innbetales. Kunden er ansvarlig for dette.
Priser
Prisene er fastsatt og gjelder både for kunden og firmaet. Endringer foretatt
av tredjepart som statlige avgifter er ikke under kontroll av firmaet. Endringer
i valuta kan forårsake endringer i i prisen. Også der flybillettene er inkludert i
en pakkepris er det regnet ut etter de billigste prisene. Det tas der forbehold
om at det er ledige plasser i denne klassen.
Reklamasjon
Oppstår det uønskede hendelser eller problemer er det viktig at det tas opp
umiddelbart på stedet og til firmaet. Det er et krav for en eventuell kompensasjon. De aller fleste problemer løser seg ved dette.
Vaksinasjoner
Kundene anbefales å kontakte de offentlige vaksinasjonskontorer eller sin
fastlege når det gjelder behovet for eventuelle vaksinasjoner. Vi gir gjerne
råd, men det er kundens ansvar.
Betalingsmuligheter
Firmaet navn er Safari Max AS, Stasjonsvegen 3G, 2340 Løten.
Firmaets bankforbindelse er Sparebanken Hedmark, postboks 203,
2302 Hamar. IBAN: NO12 1822 4380 080.
BIC/SWIFT - adresse: SHEDNO22.
Firmaet har også en USD valutakonto. Firmanavn og bankens navn og
adresse er det samme. IBAN: N046 1803 4005 636.
BIC/SWIFT-adresse: SHEDNO22.
Firmaet har også en Euro valutakonto. Firmanavn og bankens navn og
adresse er det samme. IBAN: NO16 1803 4035 373. BIC/SWIFT-adresse:
SHEDNO22.
EU Våpen pass
Firmaet anbefaler anskaffelse av Eu våpenpass og at dette medbringes
sammen med andre papirer på våpenet.
Kopirettigheter
Firmaet har alle rettigheter til tekst og bilder i katalog og på hjemmeside.
Alle bilder og videoer som blir sendt til firmaet fra kunder kan fritt benyttes
av firmaet. Bildene tilhører ikke nødvendigvis til under de riktige personer og
land.
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Safari Max bestiller alle sine flyreiser hos Bennett Ferie/HRG Nordic Elverum,
fordi vi har lang erfaring med bestilling av flyreiser med våpen.
.

f
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Vi Ver også eksperter på gruppereiser.
Bestill gjerne dine andre reiser hos oss også.
Vi håndterer både forretningsreisende og privatreisemarkedet.
Vi gir deg trygghet før, under og etter reisen.
f
Kontakt oss gjerne på telefon 62 43 59 90, eller e-post:
elverum@hrgworldwide.com
V

HRG Nordic/ Bennett Ferie Elverum
Gml. Trysilveg 6
2406 Elverum

– Høyt kunstnerisk og
faglig nivå
– Ingen lettvinte veier
mot målet
– Troféet får den tiden
det trenger

SATS PÅ KVALITET.
LA FAGMANNEN
FOREVIGE
TROFÉENE DINE!

Always
the right
decision.
ZEISS Victory V8 and SF

// INNOVATION
MADE BY ZEISS

ZEISS Victory V8 1.8 –14x50 and Victory SF 8x42
Optical perfection.

www.zeiss.com/victory-sf
www.zeiss.com/V8

With the Victory® V8 1.8 –14x50 riflescope and the Victory
SF 8x42 binoculars from ZEISS, you’ve already made the right
decision before the hunt even begins. Why? Because you’re
carrying the very best that ZEISS has to offer. Impressive detail,
high performance, outstanding image quality and intuitive
handling make these premium products your perfect partners
in the outdoors. Partners you can always rely on.

