
ÄLGJAKT JÄMTLAND 2021 
Eftersöksspecialisten i samarbete med JoyEvent 

På 5000 ha natursköna marker vid Mullnäset 

Boka din plats redan idag på 0702-761655 eller daniel@flamander.se

JAKTEN: 
Vi jagar under 5 dagar på med jaktstart den 22 
september t.o.m 26 september på SCA:s marker 
vecka 38. 

Tilldelningen är : 3 vuxna - 3 kalvar. 

Oxar över 10 taggar är fredade i september på SCA:s 
marker. 

Ni är välkommen upp 1 dag innan jaktstart där vi 
bjuder på välkomst middag kl 18.00 

Avresa sker 27 September  ( Alla hjälps åt med 
slutstädningen )  

BOENDE: 

Hus med stort kök, spis och ugn, rejält med 
glas,tallrikar och bestick, husgeråd mm. Kylskåp 
finns med 2 frysfack. 1 dusch , 1 toalett. Rum 
innanför köket 2 sängar, övervåning med 
sällskapsrum med tv. 2 sovrum med 4 sängar i det ena 
och 3-4 sängar i det andra. 

Ute i längan , 2 olika rum  med vedeldning. Mycket 
enkel standard men mysigt , här finns enkelsängar 
och våningsängar, 4 sängar i det ena rummet och 6 i 
det andra. 

MAT: 

Var och en tar med sig vad man själv önskar äta till 
frukost & lunch.  

Kvällsmat kommer att serveras varje kväll utav en 
cateringfirma som kommer ut med mat. 

BETALNING: 

30% betalas vid bokningstillfället genom faktura 
(Boknings avgiften återbetalas ej vid eventuella 
förhinder att delta på jakten. Slutfakturan betalas 90 
dagar innan jaktstart. 

PRIS: 9500:- / man  ( alla priser inkl moms ) 

Följande ingår i priset 

5 dagars jakt med bra och trevligt boende intill 
jaktområdet. Bastu finns att tillgå. 

Jaktledning / Eftersöks hundar / 3 externa hundförare 

3 + 3 älgar 

Atv + älgpulka + släp  

Middag från catering efter jaktdagens slut 

ÖVRIGT: 

Älgarna som fälls kommer säljas till ett viltslakteri  
och pengarna för dessa kommer att återbetalas till 
jaktdeltagarna. 

Välkommen med Er bokning 

Väl mött 

Daniel Flamander / Evelina Åslund Bäck 

FULLBOKAT


