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Sydafrika – Jagt i særklasse 
 

 
Har du længe drømt om at tage på jagt i Afrika, men har af  
økonomiske årsager eller lignende måtte tilsætte drømmen?  
Drømmer du ligeledes om særklasse jagt i storslået natur, med høj 
jagtmoral, professionalisme og ikke mindst på naturens præmisser? 
- Så er vi den rette løsning for dig! 
Sammen med vores outfitter i Eastern Cape, Sydafrika: Two Waters  
Safaris, tilbyder vi jagt og ophold til markedets stærkeste priser.  
 
Jagten finder sted i malaria frie Eastern Cape, med udgangspunkt  
fra jagt-lodgen, som ligger ved den lille landsby Kleinpoort, 1 times  
kørsel nord vest for Port Elizabeth. Stedet drives til dagligt af Brian og  
hans kone Sheryl Seady, samt Christopher Hammond.  
Sammen med deres ansatte, består de af et professionelt team af  
varme og imødekommende mennesker, som med garanti vil sikre 
dig de bedste jagt og naturoplevelser. Du vil føle dig velkommen og  
som en del af ”familien” fra første sekund.  
 
Jagten foregår i varieret og kuperet bush terræn og giver derfor 
optimale muligheder for ”walk and stalk” jagt hvor man jager  
vildtet til fods. Jagten bliver altid tilpasset den individuelle jæger  
og egner sig derfor både til nyjægere, såvel som de mere erfarne. 
De enorme revirer udgør tilsammen ca.150.000 ha. med et af de mest  
vildtrige og trofæ stærke bestande i Sydafrika.  
 
Ved ankomst til lufthavnen bliver du mødt af vores personale og bragt 
til jagt lodgen, hvor der vil være tid til at slappe af og nyde  
omgivelserne, inden indskydning og selve jagten påbegyndes den 
efterfølgende dag. 
Bemærk at ankomst/afrejsedage er gratis og dermed inkluderet i alle  
priser. 
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Two Waters lodge: Inkvartering finder sted i den hyggelige og nyanrettede  
jagt-lodge. Det er herfra din jagt, eller fotosafari normalvis vil starte hver dag.  
Lodgens opholdsrum, er indrettet i ægte afrikansk stil og byder på en  
yderst hyggelig "jagt-atmosfære". Her kan man slappe af foran den  
glødende pejs, gå på trådløst internet, se TV/DVD-film, eller hænge ud i  
den lille bar, som er bygget af ægte sydafrikansk yellowwood. Trænger  
du til at køle ned på de varme sommerdage, så kan du også tage et dyk i  
swimmingpoolen. Når din jagt eller safari dag er forbi og ved mørkets  
frembrud, mødes vi ofte omkring bålpladsen (også kendt som en Boma)  
og udveksler dagens oplevelser over en kølig drink. Middagen tilberedes  
og nydes typisk i barbeque stuen, hvor vi fortsætter historierne i en  
hyggelig og afslappet stemning. Lodgens fuldtidskokke sørger hver dag for  
den gode mad, evt. efter dine ønsker og der er selvfølgelig altid mulighed  
for at få serveret grillet kød, fra det vildt som du selv har nedlagt. 

 
Ønsker du eller dine medrejsende evt. et afbræk fra jagten, så 
arrangerer vi en række forskellige udflugter, såsom fotosafaris, 
vandreture, sightseeings, shopping m.v. Læs mere om dette på 
hjemmesiden eller kontakt os for nærmere info. 
 

 
Sammensæt dit jagtophold efter ønske og budget: 
 
Vælg en pakkeløsning: Spar op mod 40% i mængderabat og benyt en 
af vores udvalgte pakkeløsninger som er sammensat på forhånd. 
Pakkerne inkluderer alt såsom jagt, trofæafgifter, kost og logi, hvilket gør  
det nemt og hurtigt at overskue priserne kontra dit budget. Se vores 
mange pakkeløsninger på følgende sider. 
 
Få et skræddersyet tilbud: Indfrier vores pakkeløsninger ikke umiddelbart  
dine ønsker, planlægger du at medbringe din kone eller børn og vil du  
gerne kombinere jagtrejsen med aktiviteter for hele familien, eller har du  
andre specifikke ønsker til dit ophold? - Fortæl os dine ønsker og vi  
skræddersyer derefter en løsning som passer til dine, eller jeres individuelle  
ønsker og behov.  
 
Alle priser er opgivet i USD $ og der tages forbehold for evt. prisændringer 
 

 
Dagspris (standard): 
Dagspriser bør ses som retningslinjer, kontakt os for en samlet pakkeløsning og et uforpligtende tilbud 
 
Jæger 1:1 (1 jæger med 1 jagtguide)    $435 pr. dag 
Jæger 2:1 (2 jægere med 1 jagtguide) (pris pr. jæger)   $280 pr. dag 
Far & søn/datter special dagspris (10% rabat på alle trofæer ifølge prisliste) $495 pr. dag 
Ledsager (ikke-jæger)     $125 pr. dag 
 
Dagpriser inkluderer:    Dagspriser inkluderer ikke 

 
Ophold med fuld forplejning (inklusiv alkohol)  Trofæer (se vedlagte prisliste) 
Gratis ankomst og afrejsedag    Flybillet til/fra Syd Afrika (ca. 5.500 – 7.000 DKR) 
Daglig tøjvask og rengøring   Evt. konservator arbejde og hjemtransport af trofæer 
Transport til/fra lufthavn    Skatter og afgifter pålagt af staten ($21 pr. dag) 
Transport til/fra jagt revirer m.m.   Drikkepenge 
Jagtføring med professionel jæger   Evt. leje af våben og ammunition ($100 pr. ophold) 
Tracker (sporer)     
Klargøring og levering af trofæer til konservator 
Jagtlicens   
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Prisliste – trofæ dyr (USD $) 
 
Bemærk at disse priser er standard priser og derfor ikke er korrigeret for mængderabat, såsom hvis man vælger 
en pakkeløsning, eller modtager et samlet tilbud (se “Pakkeløsninger” på næste side). 
Priserne herunder er baseret på trofæ dyr, dvs. dyr som efter givne kriterier, har den rette alder/trofæstørrelse og 
dermed er klar til afskydning. Det er også muligt at regulere "ikke-trofæ" han og hundyr, prisen på disse er 
væsentlig lavere. Læs mere om dette under “Drivjagt og Regulering” på følgende sider, eller ved at klikke på 
hyperlinket HER. 
 
Bavian   $150 
Blue Duiker   $1.550 
Blesbuck   $430 
Blesbuck (hvid)   $650 
Black Wilderbeest (Hvidhalet Gnu) $990 
Blue Wilderbeest (Stribet Gnu)  $990 
Bontebuck   $1.550 
Bushpig   $750 
Cape Bøffel   På forespørgsel 
Cape Bushbuck   $700 
Cape Eland   $2.200 
Cape Grysbuck   $750 
Cape Kudu   $990 
Los (inklusiv 2 jagtdage og hunde) $1.350 
Dåhjort   $650 
Gemsbuck (Oryx)   $1.100 
Grey Duiker   $250 
Impala   $430 
Klipspringer   $950 
Løve (han) (3 jagtdage inkluderet) På forespørgsel 
Løve (hun) (1 jagtdag inkluderet)  På forespørgsel 
Mountain Reedbuck  $430 
Nyala    $2.500 
Oribi    $2.750 
Red Hartebeest   $990 
Red Letchwe   $2.850 
Springbuck (almindelig)  $300 
Springbuck (Hvid)   $1000 
Springbuck (Sort)   $430 
Steenbuck   $350 
Vaal Rhebuck   $1.450 
Vortesvin   $430 
Waterbuck   $2.500 
Zebra (Burchell´s Zebra)  $1.350 
 
 
Eksotiske arter: 
 
Sable    På forespørgsel 
Roan    På forespørgsel 
Flodhest   På forespørgsel 
Krokodille (13-14 fod)  På forespørgsel 
Hvid Næsehorn   På forespørgsel 
Common Reedbuck  På forespørgsel 
Barbary Sheep (Aoudad)  På forespørgsel 
Giraf    På forespørgsel 
Leopard   På forespørgsel 
Elefant   På forespørgsel 
Scimitar Oryx   På forespørgsel 
 
 
Opportunistiske arter: 
 
Abe / Sjakal / Genette  $50 
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Pakkeløsninger – alt i én pakke 
– vælg den pakke som matcher dine ønsker, eller lad os skræddersy en løsning til dig 

 
Pakkepriser inkluderer:   Pakkepriser inkluderer ikke 
 
Ophold med fuld forplejning (inklusiv alkohol)  Flybillet til/fra Syd Afrika (ca. 5.500 – 7.000 DKR)  
Trofæer     Evt. konservator arbejde og hjemtransport af trofæer 
Gratis ankomst og afrejsedag    Drikkepenge 
Daglig tøjvask og rengøring   Evt. leje af riffel og ammunition ($100 pr. ophold) 
Transport til/fra lufthavn (Port Elizabeth medmindre andet er nævnt)   
Transport til/fra jagt revirer m.m.    
Jagtføring med professionel jæger 
Tracker (sporer)     
Klargøring og levering af trofæer til konservator   
Jagtlicens 
Skatter og afgifter     

 
Trofæjagt - plains game 

Plains game dækker de fleste jagtbare vildt og antilope arter, dog undtaget storvildt såsom elefant, løve, 
leopard, næsehorn, bøffel, flodhest og krokodille. Jagt på plains game er den mest populære og billigste 
form for jagt i Sydafrika. Hos os har du mulighed for at jage mere end 35 forskellige arter. Trofæafgifterne 
findes derfor i alle pris-klasser og jagtrejsen kan dermed bedre tilpasses efter dit ønske og budget. Alt jagt 
hos os foregår til fods som ”walk and stalk” og du vil som følge heraf, opleve spændende og intens jagt 
når det er allerbedst. 

Vælg den pakkeløsning som matcher dine ønsker og behov, eller kontakt os for en skræddersyet løsning. 
Medbringer du din familie, så er der gode muligheder for at kombinere jagtrejsen med aktiviteter for hele 
familien. Læs mere om dette på vores hjemmeside, eller ved at klikke HER. Du er selvfølgelig også 
velkommen til at kontakte os for yderligere info. 

SUPER SPECIAL (2 jægere)  -  6 JAGTDAGE 

• 2 x Kudu, 2 x Oryx, 2 x Impala, 2 x Springbuck, 2 x Blesbuck (eller Vortesvin) 
• 8 dages ophold / 6 dages jagt 
• 2:1 
• 5 trofæer pr. jæger 
• Pris $3.099 pr. jæger, inklusiv alt  

     

 

PLAINS GAME SPECIAL #1  -  5 JAGTDAGE 
• Kudu, Impala, Blesbuck, Springbuck, Duiker 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $2.995 Inklusiv alt 
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PLAINS GAME SPECIAL #2  -  5 JAGTDAGE  
• Kudu, Impala, Springbuck, Vortesvin, Duiker 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $2.995 Inklusiv alt  

      

 

PLAINS GAME SPECIAL #3  -  5 JAGTDAGE 
• Kudu, Oryx (Gemsbuck), Impala, Blesbuck, Duiker 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $3.949 Inklusiv alt  

     

 
 
PLAINS GAME SPECIAL #4  -  5 JAGTDAGE  
• Kudu, Gemsbuck, Impala, Springbuck, Blesbuck (eller Vortesvin) 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $3.999 Inklusiv alt  

     

 

PLAINS GAME SPECIAL #5  -  5 JAGTDAGE 
• Kudu, Zebra, Impala, Blesbuck, Duiker 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $4.099 Inklusiv alt  
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PLAINS GAME SPECIAL #6  -  5 JAGTDAGE 
• Kudu, Oryx, Zebra, Impala 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $4.469 Inklusiv alt  

     

 
 
PLAINS GAME SPECIAL #7  -  6 JAGTDAGE 
• Kudu, Gemsbuck, Blue Wilderbeest, Impala, Duiker, Blesbuck (eller Vortesvin) 
• 8 dages ophold / 6 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $4.799 Inklusiv alt  

      

 

PLAINS GAME SPECIAL #8  -  7 JAGTDAGE  
• Kudu, Gemsbuck, Blue Wilderbeest, Black Wilderbeest, Zebra 
• 9 dages ophold / 7 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $5.999 Inklusiv alt  

      

 

PLAINS GAME SPECIAL #9  -  7 JAGTDAGE  
• Kudu, Gemsbuck, Blue Wilderbeest, Black Wilderbeest, Red Hartebeest 
• 9 dages ophold / 7 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $5.549 Inklusiv alt  
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PLAINS GAME SPECIAL #10  -  7 JAGTDAGE  
• Kudu, Gemsbuck, Impala, Blesbuck, Springbuck, Duiker 
• 9 dages ophold / 7 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $4.595 Inklusiv alt  

      

 

PLAINS GAME SPECIAL #10  -  7 JAGTDAGE  
• Kudu, Gemsbuck, Impala, Blesbuck, Springbuck, Duiker 
• 9 dages ophold / 7 dages jagt 
• 1:1 
• Pris $4.950 Inklusiv alt  

    

 
 
FAR OG SØN / DATTER SPECIAL  
• Jagtføring 2:1 (2 jægere til 1 guide) 

• 10% rabat på alle trofæer (ifølge prisliste) 

• DAGSPRIS (2 jægere) $495 Inklusiv alt (+ $21 skatter/afgifter pr. dag) 
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Ekstra vildt: 
 
- Springbuck = $95 
- Vortesvin = $195 
- Impala = $195 
- Blue Wildebeest (handyr) = $440 
- Black Wildebeest (handyr) = $440 
- Kudu= $495 
	  

Ekstra vildt: 
 
- Springbuck = $95 
- Vortesvin = $195 
- Impala = $195 
- Blue Wildebeest (handyr) = $440 
- Black Wildebeest (handyr) = $440 
- Kudu = $495 
	  

Ekstra vildt: 
 
- Springbuck = $95 
- Vortesvin = $195 
- Impala = $195 
- Blue Wildebeest (handyr) = $440 
- Black Wildebeest (handyr) = $440 
- Kudu = $495 
	  

Drivjagt og regulering 
 

Driv og regulerings jagt i Sydafrika er oplevelsesrigt, spændende og giver dig samtidig en god mulighed 
for at afprøve dine skyde-færdigheder, da der kan forventes skud på både stående og bevægeligt vildt. 
Følgende tilbud indeholder jagt på henholdvis Springbuck, Kudu, Impala, Wildebeest og Vortesvin. Dette er 
velegnet til dig, som ikke nødvendigvis drømmer om regulær trofæjagt og medaljer, men istedet ønsker en 
billig jagtrejse, med mange skud og jagt for alle pengene. 
Jagten foretages som regulering af vildtet og arrangeres enten som drivjagt, pürsch, eller en blanding af 
dette. Reguleringen foretages på både han/hundyr og der nedlægges i denne forbindelse kun "ikke-trofæ" 
dyr. Dvs. afskuds dyr med dårlige trofæer (mindre, skæve, knækkede horn/tænder), eller dyr helt uden 
trofæer. Bemærk her at Springbukke samt Wildebeest bærer horn og Vortesvin bærer stødtænder, uanset 
køn. 

Drivjagt i Sydafrika er i en klasse for sig og jagten på bl.a. de hurtige Springbukke er ganske simpelt, et 
adrenalin pumpende "must" for enhver skandinavisk jæger.  
"Walk and stalk" jagt på eksempelvis den eftertragtede Kudu, er ligeledes en intensiv og uforglemmelig 
oplevelse, som kræver snuhed og taktisk snilde i den tætte bush.  
Man skal heller ikke forglemme de lysvågne Impalaer, eller de sky og påpasselige Vortesvin, som altid vil 
udfordre, selv den mest erfarne jæger.  
Blue wildebeest (også kendt som fattigmands bøflen) er i den grad også et skudstærkt og værdigt 
jagttrofæ. Følgende reguleringer (som omhandler wildebeest), foregår typisk på handyr og til trods for at 
der er tale om afskudsdyr, så er der gode chancer for at nedlægge et gammelt og flot trofæ. 
 
Du har mulighed for at supplere nedenstående pakker med ekstra vildt, eller regulær trofæ jagt. Hvis du 
ønsker at supplere med trofæ jagt, så tilbyder vi 10% rabat (20% i September - November) på alle trofæer 
ifølge prislisten. 

Bemærk at reguleringsjagt, af hensyn til vildt forvaltningen, kun tilbydes på forespørgsel og i visse perioder af 
sæsonen. I September, Oktober og November, tilbydes der reduceret afskuds priser. Kontakt os for at høre 
nærmere. 

 

• DRIV & REGULERINGSJAGT #1 - 5 JAGTDAGE   
• 10 Springbucks og 5 Impalaer (pr. jæger) 
• Jagt 2 : 1 (2 jægere til 1 guide) 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• Pris $2.455 PR. JÆGER - INKLUSIV ALT 

 

• DRIV & REGULERINGSJAGT #2 - 5 JAGTDAGE 
• 1 Kudu, 2 Impalaer, 2 Vortesvin og 2 Springbucks (pr. jæger) 
• Jagt 2 : 1 (2 jægere til 1 guide) 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• Pris $2.495 PR. JÆGER - INKLUSIV ALT 

 

• DRIV & REGULERINGSJAGT #3 - 5 JAGTDAGE 
• 20 Springbucks pr. jæger 
• Jagt 2 : 1 (2 jægere til 1 guide) 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• Pris $2.655 PR. JÆGER - INKLUSIV ALT 

 

Fortsættes på næste side… 
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Ekstra vildt: 
 
- Springbuck = $95 
- Vortesvin = $195 
- Impala = $195 
- Blue Wildebeest (handyr) = $440 
- Black Wildebeest (handyr) = $440 
- Kudu = $495 
	  

 

• DRIV & REGULERINGSJAGT #4 - 5 JAGTDAGE 
• 8 Springbucks og 1 Kudu (pr. jæger) 
• Jagt 2 : 1 (2 jægere til 1 guide) 
• 7 dages ophold / 5 dages jagt 
• Pris $2.495 PR. JÆGER - INKLUSIV ALT 

 

• VALGFRI DRIV & REGULERINGSJAGT (September, Oktober & November)  
• Sammensæt selv antal ønsket jagt dage  
• Vælg frit mellem 6 vildt arter og tilføj efter nedenstående afskudspriser 
• DAGSPRIS $195 (2:1) – Inklusiv jagt og ophold 
• DAGSPRIS $295 (1:1) – Inklusiv jagt og ophold 

 

Afskuds priser (September, Oktober & November): 

- Springbuck (han/hundyr) = $90 
- Vortesvin (han/hundyr) = $170 
- Impala (handyr) = $195 
- Blue Wildebeest (handyr) = $395 
- Blue Wildebeest (handyr) = $395 
- Kudu (han/hundyr) = $495 
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DUEJAGT  
 

Har du før oplevet duer i tusindevis? - Her har du 
chancen! 
 
Ved minimum 2 jægere, arrangerer vi duejagt i 
Freestate (Sydafrika). 
Freestate er betagende smuk og anses for at være 
det ultimative sted for duejagt i Afrika. Duerne 
trækker i højsæsonen (Marts/April) på de mange solsikkemarker og afhængig af 
modningstidspunktet for solsikkerne, kan man opleve duejagt i verdensklasse. 
Der er også rig mulighed for jagt på krikænder og gravænder (shell ducks), gæs og perlehøns på 
vore områder. Dette foregår typisk som trækjagt om morgenen/aftenen og der er også her, tale om 
særdeles store mængder fuglevildt. 
 
Medbring gerne din egen haglbøsse, det er ganske nemt og vi hjælper dig med alt det fornødne 
papirarbejde. Se vores guide til medbringelse af våben ved at klikke HER 
 
Indkvartering finder sted midt i jagtområdet, ca. 1,5 times kørsel fra lufthavnen i Bloemfontein. 
 
Vælg selv hvor mange dage I ønsker at jage og suppler evt. med trofæ eller drivjagt, på antiloper og 
andet vildt. Kontakt os for at høre nærmere om dette, eller et uforpligtende tilbud. 
 
 

GÆLDER KUN PÅ FORESPØRGSEL 
  
 
PRIS PR. JAGT DAG: $395 pr. jæger  
 
Patroner kan købes for $12 pr. æske med 25 stk. 

 
 
Pris inkluderer:   Pris inkluderer Ikke: 
    

 Fri afskydning af duer   Flybillet til/fra Syd Afrika (ca. 5.500 – 7.000 DKR) 
Ophold med fuld forplejning (inklusiv alkohol)  Drikkepenge 
Gratis ankomst og afrejsedag    Evt. leje af haglbøsse ($100 pr. ophold) 
Daglig tøjvask og rengøring   Skatter & afgifter pålagt af staten ($21 pr. dag) 
Transport til/fra lufthavn (Bloemfontein)    
Transport til/fra jagt revirer m.m.    
Jagtføring med professionel jæger   
Tracker (sporer)     
Evt. klargøring og levering af trofæer til konservator 
Jagtlicens 
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Storvildts jagt 
 

Storvildts jagt i Afrika er populært sagt, enhver jægers drøm- og det er 
ikke uden grund! 

- at tracke en stor hanløve, til fods i den røde Kalahari ørken 

- at stå få meter fra og ansigt til ansigt med en kæmpe elefant tyr, i 
Zimbabwes storslåede bush 

- eller at placere en korrekt kugle, på en yderst "kort luntet" kaffer bøffel 

- Dét er ganske enkelt adrenalinpumpende, hæsblæsende og krævende jagt, med et til dels indbygget 
faremoment og følelsesmæssige påvirkninger, som bare ikke kan beskrives, men skal opleves! 

Når der tales om afrikansk storvildts jagt, kommer man ikke udenom begrebet "Big Five", en gruppe på 5 
dyr som både kan betragtes som store og farlige. Den officielle definition er: løve, leopard, bøffel, 
næsehorn og elefant. Storvildts jagt indbefatter dog også krokodille, flodhest og sågar giraf. 

I samarbejde med vores outfitter: Two Waters Safaris, tilbyder vi eksklusiv jagt på Big 5 og andet storvildt, 
til favorable priser. Alt jagt foregår til fods som traditionel "walk and stalk" og er som følge heraf, meget 
intens og spændende. Du har også mulighed for at jage med bue/pil. 

Vi arrangerer jagten i både Sydafrika og Zimbabwe. Løve og bøffel jagt arrangeres typisk i Sydafrika, i 
henholdsvis Eastern Cape (tæt ved Two Waters lodge), samt i Kalahari området ved grænsen til Botswana. 
De resterende vildt arter (inklusiv bøffel), jages i Zimbabwe. Jagten kan i alle tilfælde, suppleres med et 
stort udvalg af antiloper og mindre vildt arter. 

Går du med en drøm om at komme på storvildts jagt, eller kunne du tænke dig at høre mere om dette? 
- Så kontakt os for yderligere info og et uforpligtende tilbud. 

Storvildts jagt bliver altid skræddersyet til den enkelte jæger og kan sammensættes på mange forskellige måder. 
Jagten på bl.a. Løve, Bøffel, Leopard, Elefant, Næsehorn, Krokodille og Flodhest bliver derfor som udgangspunkt 
altid pris-sat pr. individuelle henvendelse. 

 

                
 

 
 
 
 
 
Yderligere informationer: 
 
Ring eller skriv til os hvis du har specielle ønsker til jagten og opholdet, eller har spørgsmål af nogen art. Du er 
også velkommen til at kontakte vores partner, Two Waters Safaris direkte (kontakt oplysninger findes på vores 
hjemmeside). Der findes ingen fordyrende mellemled. 
 
Pete Safaris er din rejsearrangør og vi sørger for at dit ophold bliver sammensat, præcis efter dine ønsker og 
behov. Vi står altid parate til at give dig et uforpligtende tilbud og er selvfølgelig behjælpelige med råd og 
vejledning, med alt fra den indledende planlægning, til selve rejsen og opholdet. 
 
Besøg vores hjemmeside: www.petesafaris.dk  –  her finder du alle informationer omkring os og vores 
samarbejdspartner. Læs mere om jagt i Sydafrika og studer alle vores priser og pakkeløsninger i nærmere detaljer. 
Se også vores mange billeder og find komplette guider til medbringelse af våben, kalibervalg og meget mere. 
 


