
 
Skotland - Duejagt  

 

”RED LETTER DAYS” i august eller september 
 
Vores samarbejdspartner råder over et stort område I 
Skotland. Jagten foregår typisk i et område, omkring Dunkel 
og Blairgowrie som ligger ca. 1 times kørsel fra Edinburgh 
og 1 time og 20 minutter fra Aberdeen. 
 
Gode muligheder for sightseeing efter jagten 
 
Opholdet er mulig på en af de typiske, og meget hyggelige 
Skotsk bed and breakfast, hvor der også vil være mulighed 
for at booke et ophold med fuld forplejning. 
 
Landskabet hvor duerne jages er meget varieret og 
biotoperne er meget afvekslende,. Dette gør, at hvis vejret er 
godt med lidt vind og at træfsikkerheden er god, så kan der 
nedlægges mange duer på sådan en dag.  
Der er mulighed for duejagt, i dette område i august og 
september, hvor duerne trækker på de høstede marker. Samt 
de nysåede rapsmarker.  
 
Vores partner har i næsten alle grupper ”RED LETTER 
DAYS” dette er selvfølgelig også afhængig af gruppernes 
skydefærdigheder. Der jages fra dueskjul, med lokkere samt 
Pigeon magneten alt afhængig af hvad skytten vurder er bedst 
for at opnå et godt resultat. Skytten køre jer ud fra 
indkvarteringen om morgenen og kører jer tilbage om 
aftenen. Ligeledes sørger han for at tilse jer i løbet af dagen 
og han flytter jer, hvis dette skulle være nødvendigt. Han 
tager kun imod bookinger med 2 eller flere skytter. 
 
Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at vejret har 
en meget stor indflydelse på resultatet af due jagten og, at vi 
ikke giver nogen form for garantier på evt. afskydnings tal 
eller vejret i det hele taget. 
 
Inkluderet i prisen: 
4 dages ophold 
3 dages jagt  
Fri afskydning af duer   
Dobbeltværelse på Bed and Breakfast 
 

Pris pr. jæger 7.950,- kr. (Ved 2 eller flere jægere)  
 
Ikke inkluderet: Drikkepenge/tips 20 £ pr. dag betales til skytten, Firearms Permit 600,-kr., administrations 
gebyr 950,-kr.. pr. deltager, lejebil, leje af haglbøsse 300,-kr pr. dagrejse og afbestillings forsikring. 
 
Vi gør opmærksom på at vi ca. skal bruge 6 uger for udstedelse af Firearms Permit, for at kunne gøre dette 
skal vi have tilsendt det originale EU-Våbenpas. 
 
I øvrigt i henhold til generelle betingelse for Aurora Jagtrejser. 
 

      Med venlig hilsen 
      Jørn Riis 
      Aurora Jagtrejser 
      Tlf. +45 20638717 
 

    www.hunterriis.dk  
 


