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VICTORY V8 2.8-20x56

/// VICTORY
ZEISS. EDELLÄKÄVIJÄ VUODESTA
1846.

ZEISS VICTORY® V8: Äärimmäinen Super-Zoom tähtäinkiikari. Kaikille matkoille ja kaikkiin tilanteisiin.

Uusi ZEISS VICTORY V8 asettaa uudet standardit premium-luokkaan. Ajojahdista hiipimiseen ja kyttäysjahdeista aina pitkän matkan

riistalaukauksiin – se on aina paras valinta. Todisteet sen ylivertaisuudesta: Yksikään tähätinkiikari ei ole ollut näin monipuolinen

ja monikäyttöinen. Tärkeimmät tekijät ovat maksimi suurennosalue ja ristikon säätömahdollisuudet. SCHOTT HT-lasi ja FL-linssit

takaavat VICTORY V8:n uskomattoman kuvan laadun ja erottelukyvyn yhdistettynä 92% valonläpäisyyn sekä erittäin laajan

näkökentän ainoana luokassaan.Nämä ominaisuudet takaavat absoluutisen tarkkuuden ja toimivuuden todellisena all-rounderina.

Saatavilla 1,8-14X50 ja 2,8-20X56. www.zeiss.com/sports-optics

Hetki kun huippuluokan optiikka saavuttaa
toimivuuden kaikissa tilanteissa.
Näiden hetkien eteen teemme töitä.

Uusi ASV LongRange
Kun etäisyys on esitetään selvästi metreinä, se tekee ASV-järjestelmästä
innovatiivisimman ja tarkimman pitkän matkan riistalaukaus konseptin.
Laajennettu säätömahdollisuus aina 100 naksuun asti antaa mahdollisuuden
todella tarkkoihin pitkän matkan laukauksiin ja oikea valinta todellisille tarkka-
ampujille.



Niin se mieli muuttuu?

Kauan odotettu matka oli käsillä. 
Suomessa, kumma kyllä, ilmassa jo 
kevääntuntua leudon talven jälkeen. 
Ajatus lämmöstä ja lomasta ilman 
puhelimen ja sähköpostin orjuutta 
houkutti mitä suuremmassa määrin. 

Mieheni oli käynyt Iron Gatessa 
ensimmäisen kerran keväällä 2014, 
ja kuvat sekä tarinat paikasta saivat 
minutkin innostumaan. Tosin ajatus 
metsästyssafarista, ei ollut ihan mi-
nun juttu. Pyssyt ja eläinten ampu-
minen, trofeet sun muut alan termit 
olivat uppo-outoja. Omissa loma-
ajatuksissa olivat päällimmäisenä 
lämpö, toki ne eläimetkin, mutta pää-
asiassa niiden näkeminen omassa 
ympäristössään. Matkalaukkuun kui-
tenkin pakattiin safarivarusteet ”nas-
sukasseineen” ja hattuineen. Asetta 
tai muutakaan tappovälinettä ei mi-
nun matkavarustukseen kuulunut.

Elämäni ensimmäinen   
safari 

Sadat näkemäni kuvat ja lukuisat 
kuulemani tarinat Iron Gatesta olivat 

huikeita. Matka tuntui suoranaisel-
ta unelmalta ja sukellukselta Afrikan 
mantereelle. Puolentoista vuorokau-
den matkustuksen jälkeen kone rul-
lasi East Londonin kentälle. Vastassa 
oli tihkusade ja lähes hernerokkasu-
mu. 

Juuri sillä hetkellä ajatus lämmös-
tä, auringosta ja safarista tuntui kyllä 
aika kaukaiselta. Täytyy myöntää, et-
tä päällimmäisenä oli toive suihkusta 
ja lämpöisestä vuoteesta. 

Matka jatkui Teron, Melissan ja 
Leonin kyydeillä illan pimetessä kohti 
Iron Gatea. Näkemiset rajottuivat sa-
teen ja laskeutuvan pimeyden vuok-
si auton valojen suomaan valokei-
laan. Perillä oli vastassa ihana rauha, 
ja kas kummaa, sadekin oli lakannut. 
Pimeys ja yön äänet - olin Afrikassa, 
se oli ainakin ihan varmaa. Sirkkojen 
soitto ja paviaanien ”pauhu” saatteli-
vat meidät unten maille. 

Ammunko, vai    
enkö ammu?

Ensimmäinen aamu valkeni aurin-
koisena ja aikainen herätys kävi kuin 

luonnostaan, aikaeroa kun ei ollut. 
Aamupalan jälkeen pääsin miesvä-
en mukaan ampumaradalle aseiden 
kohdistukseen. Enkä tiedä, oliko Af-
rikalla osuutta asiaan, mutta niin se 
vain Törmän akka asettui pyssyn 
taakse. Itse asiassa mieheni 300 
Winmag oli ensimmäinen kosketuk-
seni ruutiaseeseen ikuna koskaan ja 
milloinkaan. Sinnehän se luoti tau-
luun nasahti ja vielä ihan sinne min-
ne oli tähdättykin. 

Laukaukset suorastaan raikuivat 
vuorten välisessä laaksossa korvia-
huumaavasti. Täytyy myöntää, että 
pikkanen kutinansiemen oli kylvet-
ty. Kyseisen päivän kuiten vietimme 
naisporukassa logden altaalla aurin-
gosta nauttien alkuperäisen suunni-
telman mukaisesti. 

Sarjatulta safarilla   
– ukkosmyrskyn aikaan

Seuraavana päivänä oli sitten sa-
farin vuoro. Aamusta iltaan keikut-
tiin auton lavalla seeproja jahdaten. 
Maisemat olivat huikeita ja koke-
muksena mahtava, vaikka kaatoja ei 



saatukaan. Iltapäivän ukkosmyrsky 
oli myös huima kokemus. Enpä en-
nen ole nähnytkään salamointia nel-
jän, viiden salaman yhtäaikaisena 
sarjana. Siitä se kipinä sitten syttyi. 
Oli itsestään selvää, että tulevat päi-
vät olisivat myös Leonin auton laval-
la keikkumista. 

Jos sittenkin...

Mutta yllättävin asia oli vielä edessä. 
Pari päivää miesten mukana vuoril-
la ja muutamia kaatoja seuranneena 
Teron ehdotus siitä, että me naisetkin 
kävisimme jahtiin, ei enää tuntunut-
kaan niin kaukaiselta. Mutta ajatus 
eläimen ampumisesta, kun ei sitä ai-
kaisempaa kokemusta ollut, tuntui 
aikaisten hurjalta. Ei muuta kuin uu-
delleen radalle hakemaan tuntumaa 
aseeseen. Nyt sainkin lainaan Leonil-
ta 243 Winnin. Sillä sitten ensin tau-
luun ja kun tuntui ja näyttikin siltä, et-
tä luoti lähtee ja osuu, oli aika siirtyä 
itse jahtiin. 

Toimintatorstai

Torstaiaamuna oli sitten minun vuo-
roni. Leon sparrasi tosi hyvin ja vaik-
ka jännitti ihan sairaasti, usko ja 
luotto PH:n tukeen oli horjumaton. 
Tiesin, ettei Leon laittaisi minua ti-
lanteeseen josta en selviytyisi. Silti 
hiipiminen puskissa sopivaa eläintä 
etsiessä sai pulssin nousemaan var-
maan kahteen sataan. Sitten olikin jo 
tilanne päällä. Ampumatuki maahan 
ja ase päälle. Tähtäys ja luotto sii-
hen, että tästä se lähtee ja eläin kaa-
tuu. Ja niin se kaatui, blesbuck, niille 
sijoilleen. Wau!! Sanon minä. Tunne 
oli sanoinkuvaamaton. Se lataus, jo-
ka laukauksen ja kaadon jälkeen pur-
kautui, oli jotain uskomatonta. 

Ilon ja onnistumisen kyynel tu-
li silmäkulmaan ja ymmärrys siitä et-
tä minä onnistuin, oli huikea. Mitään 
vastaavaa en ole koskaan kokenut, 
eikä sitä voi oikein mihinkään verra-
takkaan.

Eläimen luo päästyämme tuntui 
myös hienolta, koska osumakohta 
oli kuin suoraan oppikirjasta. Onnis-
tuin siis tosi hyvin, vaikka takana oli 
alle 10 laukausta ruutiaseella ja am-
pumamatkaakin 158 metriä. Seuraa-

vaksi tietty kuvattiin ja otettiin kaato-
juomat. Eläin kyytiin ja teurasvajalle. 

Siellä sain Leonilta Afrikan kas-
teen. Tunne oli huikea ja matka kohti 
seuraavaa kaatoa saattoi jatkua. 

Iltajahdin impala

Seuraavaksi olikin sitten iltajahdis-
sa impalan vuoro. Eläimet olivat kau-
kana vastapäisen vuoren rinteellä ja 
ampumapaikka isojen kivilohkarei-
den seassa. Sinnikkäästi yritin ja täh-
täsin,  vaikka matkaa liki 200 metriä 
ja ampumasuunta alaviistoon. Täh-
täys PH:n ohjeiden mukaan, mutta 
karvan verran yli meni. Harmitus oli 
tietysti suuri, mutta toisaalta parem-
pi reilusti ohi kuin hämärtyvässä illas-
sa haavakoksi ammuttu. 

Kotiinviemisinä mahtavat 
muistot

Seuraavana päivänä olikin sitten jo 
kotiinlähdön aika. Aamujahdissa läh-
din sitten Leonin kanssa vielä impa-
lajahtiin. Eläimet olivat vuorilla ja ilma 
lämpeni nopeasti auringon noustua. 
Valitettavasti riittävän lähelle eläimiä 
ei päästy ja retki muuttui parin tun-
nin vuorenrinteellä kapuiluksi. Sitten 
olikin enää jäljellä lähtöseremoniat ja 
kotimatka.

Haikein mielin kotiin lähdettiin. 
Takana oli upea viikko ihanien ihmis-
ten seurassa. Koko viikon huolto pe-
lasi täysin moitteetta. Kotiinviemisi-
nä oli mahtavat muistot ja muutama 
vuotakin tilan puodista ostettuna. 
Mutta muikeimpana muistona oli kyl-
lä oma kaato. Siinä sitä olisi kotipuo-
lessa kertomista. Tiesin, että moni 
tulisi uutisesta suuresti yllättymään 
ja itse asiassa itsellekin se tuntui vie-
lä yllätykseltä. 

Suuret kiitokset sinulle Leon mi-
nulle antamastasi ikimuistoisesta ko-
kemuksesta.

 Kiitos myös Jussi Raulisto kan-
nustavista kommenteista. Kiitos Te-
ro, Melissa ja kaikki muutkin ihanas-
ta ja kotoisasta lomasta. Seuraavaa 
kertaa jo suunnitellaan ja kesällä var-
masti tulee käytyä myös ampuma-
radalla taitoja kohentamassa. Kiitos 
Afrikka, kun annoit minulle, yllytys-
hullulle, tämänkin huikean kokemuk-
sen.

Teille kaikille suositellen 
Tiina Törmä
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ELÄINTENTÄYTÖN 
HUIPPULAATUA!

eläintentäyttäjä Sami Karppinen
050 383 4352

UNKARIN JAHDIT
Järjestämme marras-tammikuussa
2 tai 3-päiväisiä ajojahteja Unkarissa,
sakä muflonin, kuusipeuran ja saksanhirven 
yksilöjahteja.



When only a bullet stands between your life and death... You better make it count! Norma Precision 
Ammunition delivers the right combination of accuracy and energy to stop a charging bull at full speed. 
    NORMA’s established African PH & Solids offer the finest dangerous game ammunition available. 
Each round is meticulously loaded under the most rigorous inspection standards in the industry. 
NORMA’s full line of African PH & Solids calibers range from 9.3x62 to the .505 Magnum Gibbs. 

YOUR COMPLETE LINE OF 
RELIABLE ACCURACY & ENERGY 
FOR MAXIMUM PERFORMANCE

Norma is a registered trademark of Norma Precision, a RUAG Group Company.

Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi6  

Huippulaatuinen katselukiikari
sisäänrakennetulla etäisyysmittari lla

Steiner Nighthunter 8x30 LRF

ASEJAERA.FI
Jahtimatkojen yhteistyökumppani 

Laatua    luontoon

Afrikan Professional Hunter 
asiantuntijamme auttaa ja 
opastaa teitä tarvittaessa
matka ja varuste asioissa



When only a bullet stands between your life and death... You better make it count! Norma Precision 
Ammunition delivers the right combination of accuracy and energy to stop a charging bull at full speed. 
    NORMA’s established African PH & Solids offer the finest dangerous game ammunition available. 
Each round is meticulously loaded under the most rigorous inspection standards in the industry. 
NORMA’s full line of African PH & Solids calibers range from 9.3x62 to the .505 Magnum Gibbs. 

YOUR COMPLETE LINE OF 
RELIABLE ACCURACY & ENERGY 
FOR MAXIMUM PERFORMANCE

Norma is a registered trademark of Norma Precision, a RUAG Group Company.

Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi

• Beretta Shop in Shop eräkauppa 
• Sako, Tikka ja Beretta aseet
• Patruunat
• Steiner, Burris ja Aimpoint tähtäimet yms.
• Metsästysmatkat
• Sauna + TV room (pukuhuone TV:llä)
• Neuvottelu- ja kokustilat nykyaikaisin laittein

Suomen ensimmäinen Shooting Cinema!

Ammutaan oikeilla aseilla ja oikeilla 
patruunoilla liikkuvaan videokuvaan.

 Metsästitpä sohjoisessa pohjoisessa tai 
aurinkoisessa Afrikassa, varustamme sinut 

ja varmistamme tarkat riistalaukauset.

Tuomikatu 23, 53850 Lappeenranta • Puh: 040-5601 105 • info@shootingcenter.fi

Tule valitsemaan mitä eläintä ja mistä lähdetään metsästämään, treenaa kyseisellä eläimellä ja varaa matka.

Katso traileri www.shootingcenter.fi



Kamchatka

KARHUPAKETIT

Lisätietoa jahdeista: Suomen jahtimatkat oy  •  www.jahtimatkat.com

Paketti ei sisällä:
•	Lentoja	eikä	lennoista	mahdollisesti	aiheutuvia	
kuluja,	lentokenttäkustannuksia

•	Hotelli	yöpymisiä	ja	ruokailuja	ennen	ja	jälkeen	
metsästyksen

•		Viisumia,	alkoholijuomia

•		Lisäkaatoeläimiä,	lisäaktiviteetteja

•		Trofeista	muodostuvia	kustannuksia,	tippejä

•		Tavara/matkavakuutusta,	Cites-maksuja

 
HINTA: 9000 €/metsästäjä

Päivä 1 lähtö Helsingistä, laskeutuminen Moskovaan, lento Petropavlovskiin (yön yli lento) 
Päivä 2 laskeutuminen Petropavlovskiin, kuljetus metsästysalueelle
Päivä 3 – 11 9 päivää metsästystä
Päivä 12 paluu Petropavlovskiin,majottautuminen hotelliin
Päivä 13 päivä Petropavlovskissa, vaadittavien asiakirjojen teko, lento Moskovaan
Päivä 14 laskeutuminen Moskovaan, jatkolento Helsinkiin

METSÄSTYS TAPA:  jäljittämällä, kiikaroimalla, kevät jahdissa käytetään kelkkoja
METSÄSTYSAIKA: kevät 25.4  – 25.5, syksy  20.8 – 20.9
RYHMÄN KOKO:  3-4 metsästäjää/ leiri 
MAJOITUS:  teltassa tai metsästysmajassa

Paketti sisältää:
•		1	karhu	kaatomaksun	ilman	kokorajoitusta
•	1:1	Metsästys
•	9	metsästyspäivää
•	Kutsut,	aseen	tuonti/vientiluvan,	eläinlääkärin			 	 	 	 	 	 	
todistuksen	ja	valtiomaksun	(arvo	150	€)

•	Kaikki	kuljetukset	jahdin	aikana,		lentokentältä			 	 	 	 	 	 	
metsästysalueelle	sekä	takaisin

•		Majoituksen	ja	ruokailut	jahdin	aikana
•		Trofeen	maastokäsittelyn	kotiinkuljetusta		 	 	 	 	 	 	 	 	
varten

•		1	englanninkielisen	tulkin/leiri
 

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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Venäjän ja 
Aasian -paketit

WILD BOAR HUNTING IN TADJIKISTAN 2015
Villisian	metsästys	Tadjikistanissa

-	7	päivää	(5	metsästyspäivää)
-	metsästystavat:	ajometsästys,	-kytti	tai	jäljitys,	riippuen	ajankohdasta
-	ryhmäkoko	1-4	metsästäjää	riippuen	metsästystavasta
-	heinä	–	joulukuu

- alkaen 1700 €/metsästäjä

Kaatomaksut:
€		 150	 naaras	tai	alle	17	cm		
€		 580	 17.01	-	20.00	cm	
€		 780	 20.01	-	25.00	cm	
€		1.150	 isonpi	kuin		25.00	cm

SIBERIAN ROE DEER HUNT IN KURGAN 2015
Siperiankauriin	metsästystä	Kurganissa

-7	päivää	(5	metsästyspäivää)
-metsästys	tapahtuu	jalkaisin	tai	jäljittämällä
-ryhmäkoko	1-4	metsästäjää
-elokuun	loppu-lokakuu

-alkaen 1800 €/metsästäjä

Kaatomaksut
€		 880		 	alle		650g
€		1.000	 651	-	800g	
€		1.200	 801	-	900g
€		1.400	 901	-	1000g		
€		1.650	 1001	-	1100g	
€		1.800		 1101	-	1200g
€		2.150		 1201	-	1300g
€		2.300	 yli	1300g





Syväkeräysalan ammattilainen 
yli 20 vuoden kokemuksella

•  Syväkeräysalan konsultointi
•  Syväkeräysastioiden huollot ja 
 pesut Pirkanmaalla
•  Vaihtolavatyöt Pirkanmaalla

www.tormaoy.net














Energiaa 
talveksi!

n Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

n Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n OSO-varaajat kestävät 
– 10 vuoden takuu

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

HHHH

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä
vmatikka@kolumbus.fi, www.vmatikka.fi
Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

Kylmä- ja Kuumahuolto 
matiKKa oy
KodinKonehuolto
Myllyvainiontie 33, Lempäälä
vmatikka@kolumbus.fi, www.vmatikka.fi 
Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

Energiaa 
talveksi!

 
 

 

  

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

HHHH

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

Panasonicin ilmalämpöpumput - 
testivoittajan laatua

Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilmavesijärjestelmä

OSO-varaajat kestävät - 
10 vuoden takuu

Tilaa ilmainen esittely kotiisi

22 vuoden 
KoKemuKsella

Energiaa
koko vuodeksi!





KUUDEN PÄIVÄN 

KALASTUSPAKETTI

• JOKIKALASTUSTA 
  ASUNTOVENEELLÄ

Jokikalastuksessa  yleisin saalis 
on täplägrunter

• RANTAKALASTUS
Kalastus tapahtuu 

rannalta tai kallioilta, 
yleisin saalis on 

erilaiset hait

• MERIKALASTUS
Saaliksi voidaan saada 

lukematon määrä 
erilasia pohjakaloja

•MAKEANVEDEN KALASTUS 
Kalastus tapahtuu lammissa, 

yleisin saalis on 
ahven ja monni

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

P.	+358	(0)40	5515	669
www.jahtimatkat.com

Sisältää majoituksen ja ruokailut.
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JAHTIPAKETTI

Pakettijahti 1 Etelä-Afrikassa  

3 eläintä 6:sta vain 2050,-

Valitse kolme eläintä seuraavista:

impala
valkopäätopiantilooppi
sukeltaja-antilooppi
pahkasika
hyppyantilooppi
vuoriruokoantilooppi

sekä ilmaiseksi muun jahdin 
yhteydessä sattumalta kohdattuna
vaippasakaali, paviaani, vervettiapina, 
pensselisika

Kaatojen lisäksi paketti sisältää:

•  varaamme lentoliput ja aseilmoitukset
•  teemme asiakirjat aselupaan, kutsut 

ja motivaatiokirjeet
•  6 jahtipäivää alueella.
•  opas 2x1
•  jäljittäjä 
•  4x4 kuljetukset jahdissa
•  majoitus
•  ruuat, myös riistaruuat
•  ruokajuomat, olut ja ruokaviinit
•  suomalainen opas sovittaessa
•  riistan maastokäsittely
•  trofeiden rahdin järjestely
•  trofeiden ja asiakirjojen tarkastus

Lisäpalveluna, vuokra ase + panokset 25 €/vrk
Paketit	eivät	sisällä	lentoja,	tippejä,	eläinten	
täyttömaksuja+rahtia	eivätkä	valtion	veroja.
Hinnat saattavat muuttua meistä riippumattomista 
syistä.

Pahkasika/Warthog: 
Säkäkorkeus: 60 - 70 cm, Paino: 40 - 110 kg 
Jahti: Elää jokipenkoilla ja pusikoiden aukeilla. 
Ampumamatka 50 m, Kaliberi .270-300wm. 
Perhelaumoissa n 8 sikaa max. Sitkeä ja piiloutuu 
haavoittuneena pesäkoloonsa.
  

Etelä-Afrikka  

Pidätämme	oikeuden	hinnan	muutoksiin.14  



Impala: Säkäkorkeus: 100 cm, Paino: 40 - 80 kg, Jahti: 
elää pusikkoalueilla tasamaalla ja laaksoissa. Seka- ja 
uroslaumoja. Ampumamatka 150 m. kaliberi .243-.300wm. 
Haavoittuneena sitkeä ja piiloutuu helposti tiheikköihin.  

Sukeltaja-antilooppi/Duiker: Säkäkorkeus: 51 cm, Paino: 
15 - 25 kg , Jahti: elää pusikoissa ja jokitörmillä. Yksittäisiä 
eläimiä tai pienlaumoja. Ampumamatka 50-100m. Kaliberi 
haulikko 5mm tai .243-.308win Ei sitkeä, mutta piiloutuu 
tiheään pusikkoon haavoittuneena. 

Valkopäätopiantilooppi/Blesbuck: 
Säkäkorkeus: 100 cm, Paino: 60 - 85 kg Jahti: Elää avoimilla 
ja puoliavoimilla ruohosavanneilla. Seka- ja uroslaumoja. 
Ampumamatka 50-300 m, Kaliberi .243-300wm, Sitkeä ja 
vaikeasti lähestyttävä.  

Vuoriruokoantilooppi/Mountain	Reedbuck: 
Säkäkorkeus: 75 cm, Paino: 30 - 40 kg Jahti: Elää 
ruohoisilla mäillä ja kuivissa jokitörmissä. Sekalaumoja ja 
yksittäisiä pukkeja.. Ampumamatka 100-250m.  Kaliberi 
.243-300wm. Ei sitkeä, mutta piiloutuu rinteille helposti 
haavoittuneena.

Hyppyantilooppi/Springbuck: 
Säkäkorkeus: 75 cm, Paino: 30-50 kg, Jahti: elää 
ruo-hosavannilla ja harvassa pensas savanilla, 
vaikea hiipiä lähelle. Seka- ja uroslaumoja. 
Ampumamatka 100-300 m.kaliberi .243 -.300wm. 
Ei sitkeä ja helppo seurata riista-laukauksen 
jälkeen aukealla.



Järjestämme myös muita metsästysmatkoja, jotka räätälöimme juuri sinun toiveittesi mukaan! 
Ota yhteyttä: +358 40 5515 669

Etelä-Afrikka
Linnustus & ajojahti

JAHTIPAKETIT

Pakettijahti	2	ja	3	muut	ehdot	kuten	pakettijahti	1.	Pidätämme	oikeuden	hinnan	muutoksiin.

Pakettijahti 2

Hinta 2150 €
Järjestetään viikoilla 16 ja 18

Hanhestus + tasankoriista
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Lauantai 07.03. Tapsa (TT) ja Tii-
na tulivat hakemaan Päiviä ja mi-
nua, joten matka kohti Helsinki-Van-
taan lentoasemaa alkoi. Matkalaukut 
ja ase oli pakattu huolellisesti, eikä 
asemalla ongelmia ollutkaan, muuta 
kuin tullin kanssa, kun haimme aseen 
vientipapereihin leimoja. Näitä ei tul-
li tahtonut leimata, vaikka niitä Etelä-
Afrikan viranomaiset joskus vaativat-
kin. Lopulta leimat saatiin ja itse ne 
allekirjoitettiin tullin puolesta.

Vaikka ensimmäinen lento olikin 
Lufthansalla, emme joutuneet mak-
samaan aseista kuljetusmaksua, kos-
ka liput olimme ostaneet South Afri-
can Airwaysilta, joka oli päälentoyhtiö 
matkallamme. Tästä hieman tiskillä 
neuvoteltiin, mutta jatkossakin käy-
tämme ehdottomasti samaa lentoyh-
tiötä.

Lento Frankfurtiin lähti ajallaan ja 
kohta jo olimmekin Saksassa. Johan-
nesburgin yölentoa odotellessamme 
söimme hyvin ja kiertelimme kau-
poissa manner Euroopan suurimmal-
la lentoasemalla.

Yölento Johannesburgiin kesti 
yli 11 tuntia enkä saanut nukutuksi, 
vaikka Airbus 340-600 lentokoneen 
penkkien väli olikin hieman suurempi, 
kuin viime vuoden koneemme, joka 
oli Lufthansan Airbus 380, jota myös 
maailman suurimmaksi matkustaja-
lentokoneeksi tituleerataan.

Sunnuntai 08.03. Aamu ja Etelä-Af-
rikan sää näyttivät parhaat puolensa.

Lentoasema oli ihmeen hiljainen 
ja saimme kaikessa rauhassa hakea 
laukut hihnalta ja aseet poliisin huo-
masta. Meitä auttoi paikallinen opas 
Bruce, joka hoiti aseiden buukka-
uksen ja matkatavarat jatkolennolle 
jouheasti ja sai palkakseen 500 ran-
dia (n. 35 €). Byrokratia Etelä-Afrikas-
sa on aseiden ja lupien kanssa han-
kalaa.

Siellä kannatta varoa ns. ”oppai-
ta”, joiden mukana saattaa hävitä 

Metsästyspäiväkirja
Etelä-Afrikka 07.-16.03.2015

matkatavaraa. Luota vain tunnettuun 
oppaaseen tai lentoaseman violetti-
pukuiseen henkilökuntaan, muita älä 
päästä kärryihin käsiksi.

Onneksi matkanjärjestäjä oli täyt-
tänyt SAP 520 lomakkeet puolestam-
me ja meille jäi vain lomakkeiden ja 
vihkojen allekirjoitus buukatessam-
me aseet saapuneiksi lentoasemalle 
ja taas nimet vihkoon lähtiessämme 
kotimaan lennolle. Aikaa siinä aina 
vierähtää, joten vaihtoajat kannattaa-
kin varata väljiksi.

Lento Johanneburgista East Lon-
doniin oli vain pieni hyppäys verrattu-
na rasittavaan yölentoon.

Sama ruljanssi aseitten kanssa 
East Londonissa ja allekirjoitus paikal-
lisen lentokenttäpoliisin vihkoon. Pal-
velu oli kyllä hyvin ystävällistä, mutta 
byrokratian määrä valtava. Onneksi 
siihen on jo totuttu edellisvuonna.

Lopulta pääsimme jatkamaan 
matkaa kohti Iron Gate Safarista. 
Lodgeen saavuimme sunnuntai-ilta-
na n. klo 18, joten täytyy sanoa, että 
kauas on pitkä matka.

Maukkaan illallisen jälkeen pää-
simme suunnittelemaan viikon ohjel-
maa. Ajatuksena oli metsästää seu-
raavia eläimiä:

Seepra, Zebra (Eguus burcelli), 
pahkasika, Warthog (Phacochoerus 
aethiopicus), keihäsantilooppi, Oryx 
(Oryx gazella), juovagnuu, Blue Wil-
debeest (Connochaetes taurinus), 
valkohäntägnuu, Black Wildebeest 
(Connochaetes gnou), kudu (Trage 
strepsiceros), punalehmäantilooppi, 
Red Hartebeest (Alcelaphus buse-
laphus caama), ja lisäksi ehkä vielä 
joitain pienempiä antilooppeja.

Milky Wayta, joka säihkyi miljoo-
nin tähdin, oli tietysti pakko katsella 
ennen nukkumaanmenoa. Tähtitai-
vas on niin erilainen, kuin pohjoisella 
pallonpuoliskolla. Myös upea Etelän 
Risti loisti taivaalla ja odotukset olivat 
huipussaan. 

Maanantai 9.3. Klo 5.30 ylös  ja aa-
mupalalle. Klo 6.30 ampumaradal-
le kohdistamaan aseet, jotta nähtiin 
paljonko ilmastonmuutos ja matka 
olivat tähtäyspistettä muuttaneet. 
Samalla PH:t näkivät myös ampuji-
en osaamisen. 

Ensimmäiselle metsästysalueel-
le, upealle Wellingtonin (1.500 ha)  
metsästysfarmille, ajettiin puolitoista 
tuntia. Sitten aloitimme eläinten etsi-
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misen autolla hiljaa lipuen ja lavalla 
keikkuen. 

Ajaessamme laaksoa pitkin va-
semman puolen, isoilla kallioilla, liik-
kui paviaanilauma. PH asetteli kolmi-
jalan pystyyn ja TT ampui Sako TRG 
300 WM:lla paviaanin kalliolle mat-
kan ollessa 320 metriä.

Jyrkkien kallio seinämien takia 
jouduimme kiertämään ison lenkin, 
yli puoli tuntia, päästäksemme am-
mutun paviaanin tykö. Paviaani tul-
lee aikanaan koristamaan TT:n kirja-
hyllyä. 

Kenttälounaan jälkeen suunnis-
timme alueen toiseen osaan ja nou-
simme pikkuhiljaa vuorille. Nähty-
ämme lauman Oryx-antilooppeja, 
jalkauduimme PH Leonin ja PH Te-
ron kanssa ja lähdimme kiertämään 
tuulen alapuolelta kohti laumaa. Eläi-
met olivat arkoja ja karauttivat vauh-
dilla vielä isomman vuoren taakse.

Nyt muutimme suunnitelmaa ja 
jäimme Teron kanssa kyttäämään, 
kun toiset lähtivät kiertämään autol-
la toiselle puolen isoa vuorta. Muu-
taman tunnin kuluttua kuului 2 lau-
kausta. 

Tapsa ampui upean Oryxin isol-
ta vuorelta valtavalta 60 metrin pys-
tyjyrkänteeltä. Ampumamatka alas 
viistoon oli 120 m ja Oryx kaatui pie-
nen spurtin jälkeen lopetuslaukauk-
seen. 

Itse olin Teron kanssa sillä vä-
lin juuri jaakaamassa Mountain Ree-

buckia ja jouduimme hieman kävele-
mään. Reebuck livisti meiltä, mutta 
palattuamme kuulimme Tapsan lau-
kaukset ja saimme kehotuksen kä-
vellen nousta samalle jyrkänteelle, 
mistä Tapsa oli ampunut oman eläi-
mensä.

Noustuamme vuorelle, olivat TT ja 
Leon meitä odottamassa ja näyttivät 
alhaalla olevan Oryx-lauman. Takki 
maahan ja sen päälle vielä lierihattu ja 
sitten mahalleen jyrkänteenlaelle täh-
täämään. PH etsi sopivaa eläintä ja 
minä tasailin puuskuttaen hengitystä.

Tällaiselle huonokuntoiselle paah-
tava helle ja nousu vuorelle pistää 
kunnon koetukselle. No saivatpa  nuo 

neljä metalliniveltä ainakin vähän lii-
kuntaa.

Matkaa alas eläimiin oli tasan 
200 metriä ja oppaan löytäessä oi-
kean eläimen oli laukauksen vuo-
ro. Taakse merkkasi ja Oryx hyppi ja 
pyöri ja jatkoi vielä 100 metriä. Eläi-
men lopetuslaukauksen ammuin 300 
metrin päähän. Kallion laelta oli han-
kala ampua ja niin pääsin minäkin 
puolikuukerhoon. 375 HH Magnum 
potkaisee sen verran, että huonosta 
asennosta ampumisen kyllä tuntee.

Eläinten luo kiersimme autolla 
laakson kautta ja matka sinne vei lä-
hes tunnin. Farmilla otimme vielä lisä-
kuvia auringon laskiessa.

Pääsimme näkemään päivän ai-
kana myös kirahveja, seeproja ja kaf-
feripuhveleita. 

Trackerit aloittivat nylkemisen ja 
me muut nautimme isännän tarjoa-
maa janojuomaa. Takaisin Iron Gate 
Safarikseen pääsimme vasta puolen 
yön tietämissä. 

Tiistai 10.3. Suuntasimme hieman 
kauemmaksi, isolle Imuani (4.000 ha) 
-farmille, metsästämään seeproja-
eeprat ja Black Wildebeestejä.

Nyt olivat myös First Ladyt muka-
na. TT havitteli seepraa ja Black Wil-
debeestia, itselleni riittäisi seepra.

Koko päivän kului vailla yhtään 
ampumatilaisuutta. Välillä oli jo am-
pumapaikka lähellä, mutta aina eläi-
met onnistuvat meitä väistämään.

Yhden kerran pääsin seeprasta 
hyvän ampumamatkan päähän, mut-
ta eläin ei ollut täysikasvuinen, eikä 
muita seeproja ollut lähistöllä, joten 
eläin sai pitää nahkansa.

Iltapäivällä kenttälounaan jälkeen 
muutimme suunnitelmaa. TT, Ladyt, 
Leon ja Tracker Tunsam lähtivät taas 
autolla etsimään eläimiä ja mahdol-
lisesti myös ajamaan niitä minun ja 
Teron suuntaan. Olimme loivassa rin-
teessä akaasiapuiden suojassa odot-
tamassa mitä tapahtuisi.

Kuusi pahkasikaa juoksi alapuo-
lella, mutta ampumatilaisuutta ei tul-
lut. Hetken kuluttua seepralauma 
lähestyi, mutta ne eivät tulleet ampu-
maetäisyydelle, vaan menivät ohi.

Jatkoimme Teron kanssa kävelyä 
ja näimme toisen seepralauman ehkä 
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noin 500 metrin päässä ja päätimme 
metsän suojissa lähestyä niitä. Kes-
ken kaiken akaasiapusikosta ilmes-
tyi kuduemä juosten vasansa kans-
sa. Nyt piti olla valppaana, koska 
monesti uros seurasi naarasta, mut-
ta mitään ei enää näkynyt, eikä kuu-
lunut. 

Jatkoimme  seepralauman lähes-
tymistä, mutta lauma säikähti Leonin 
seuruetta ja katosi. Itse vaihdoimme 
paikkaa autolla savannialueen toisel-
le laidalle rinteeseen. Seurue lähti ta-
voittamaan laumaa ja itse jäin Teron 
kanssa akaasiapuun taakse piiloon. 

Oli mukava istuskella kylmälau-
kun päällä ase roikkumassa kolmi-
jalassa ja seurata savannin toisella 
puolella olevaa jahtitapahtumaa.

Istuessani siinä, jokin häiritsi va-
semmalla näkökenttääni ja kääntä-
essäni katseeni huomasin katsovani 
puukäärmettä, joka luikerteli oksalla.

Boomslang (Dispholidus typus) 
on iso ihmiselle vaarallinen afrikkalai-
nen myrkkykäärme. Sen nimi merkit-
see puukäärmettä afrikaansin kieles-
sä. Boomslang on Afrikan myrkyllisin 
käärme. (Lähde Wikipedia).

Käärme oli vielä keskenkasvui-
nen, mutta Tero kertoi sen olevan 
tappava, jos vastalääkettä ei saa 
ajoissa. Käärme ei kuulemma oikein 
pysty puremaan ihmistä, mutta teim-
me sen kuitenkin vaarattomaksi.

Lopulta TT ja Leon pääsivät am-
pumaetäisyydelle. Edessä oli kuiten-
kin tiheää akaasiapusikkoa ja eläimet 
toistensa lomassa niin, ettei ampumi-
nen onnistunut. Näin koitettiin parikin 
kertaa, mutta tulosta ei saatu.

Otimme käyttöön päivän viimei-
sen suunnitelman. Trackeri lähti kier-
tämään laumaa ja me Teron kanssa 
edelleen jatkoimme samassa kyt-
täyspaikassa. TT ja Leon seuruei-
neen etsivät sopivan kyttäyspaikan 
toiselta puolen savannialueen auk-
koa. Nytkin eläimet meidät väistivät 
ja näin jäimme ilman saalista.

Päivä oli muuten aivan loistava 
ja näimme paljon muitakin eläimiä. 
Black Wildebeest lauma on vaikutta-
va näky, kun ne juoksevat pitkin sa-
vannia valtavalla nopeudella. 

Nyt näin jotain sellaista, mikä vii-
me vuonna tällä alueella jäi näkemät-

tä. Yli sadan Gnun lauma liikkeelle 
lähtiessään kiersi kehää jopa minuu-
tin ajan, kunnes johtava uros otti lau-
man hallintaansa ja ohjasi lauman yli 
savannin lähti. Sitä näkyä katselin lu-
moutuneena, enkä ajoissa tajunnut 
ottaa sitä filmille. Myös Blesbuckeja 
ja Common Springbuckeja oli paljon 
savannialueella. 

Lopussa meidät yllätti vielä val-
tava ukonilma ja juuri kun olin nou-
semassa autoon kaatosateessa, iski 
salama aivan eteemme. Hirveä rä-
sähdys niin että korvat menivät luk-
koon. 

Sellainen päivä se. Paikka oli muu-
ten se sama iso savannialue, mis-
tä ammuin viime vuonna Common 
Springbuckin. Edelleenkin siellä näyt-
ti aivan paratiisilta. 

Keskiviikko 11.3. Aamupala 6.30 ja 
metsälle klo 7. Tänään jäimme Iron 

Gaten maille. Pick-upilla ensin vähän 
matkaa ja sen jälkeen pääsin käve-
lemään Leonin kanssa. Nyt oli tar-
koitus koittaa seepraa ja Blue Wilde-
beestiä. Mutta, mutta, niin taas kävi, 
että eläimet pakenivat laaksosta ja 
pieneltä mäeltä isolle vuorelle.

Nyt otettiin käyttöön Plan B. TT 
ja Leon ajoivat autolla vastakkaiselle 
vuorelle vähän matkaa ladyt kyydis-
sä. Kävelimme Teron ja Jussin (PH) 
kanssa pienelle mäelle ja Tracker lähti 
kiertämään vuoren taakse ajaakseen 
eläimet takaisin laaksoon.

Tunnin odottelun jälkeen alkoi 
eläimiä valua vuorelta alaspäin. En-
sin tulivat Common Springbuckit, sit-
ten Blesbuckit, seeprat ja viimeisinä 
Blue Wildebeestit. Impaloita ei jostain 
syystä näkynyt, mihin lie kadonneet. 
Oli se komeaa katsottavaa.

Vielä puoli tuntia odotusta ja Blue 
Wildebeest lauma liikkui laaksoa pit-

20		



kin näkyviin akaasiapuiden välistä. 
Kolme ensimmäistä olivat naaraita 
ja sitten ilmestyi valtasonni pieneen 
aukkoon. Tero vihelsi ja sai eläimen 
pysähtymään. Tähtäsin eläintä kau-
lantyveen ja laukauksesta eläin puto-
si paikoilleen.

Odotimme ase valmiina 15 mi-
nuuttia, jotta Leonin autokunta eh-
ti laskeutumaan vuorelta eläimen luo. 

Eivät menneet heti vierelle vaan 
heittelivät vielä kivillä eläintä. Tämä 
siksi, että vähän aiemmin oli Black 
Wildebeest surmannut isän ja pojan.

Lopulta laskeuduimme mäeltä 
alas ja pääsimme kuvaushommiin. 
Ampumamatka oli 95 metriä ja hyväl-
tä keppituelta tarkka laukaus oli help-
po suorittaa.

Saatuamme eläimen nylkypaikal-
le, jatkoimme jahtia samalla alueella. 
Kiipesimme vastakkaisen vuoren ylä-
tasanteelle, jonne autolla matka kes-
ti tunnin.

Vuoren päällä TT pääsi ampu-
maan Blesbuckia 250 metrin päähän 
ja eläin putosi heti. Laukaus lähti to-
si nopeasti keppituelta osuma oli na-
pakymppi.

Alas päästyämme, lähdimme vie-
lä lähialueelle jahtiin. TT pääsi pit-
kän tähtäämisen jälkeen ampumaan 
seepraa tiheään akaasiapusikkoon. 
Osuma oli hyvä ja ampumamatka 
100 metriä. Eläin jatkoi matkaa vielä 
150 metriä ja pimeys iski päälle.

Tunnin etsimisen jälkeen eläin löy-
tyi kuolleena. Laukaus oli ollut hyvä 
keuhko-osuma. 

Torstai 12.3. Herätys klo 5.45, aa-
mupala ja klo 7 lähtö 8 km päähän 
Glaces (2.500 ha) nimiselle farmille.

Etsimme ensin eläimiä alempaa ja 
pikkuhiljaa kipusimme yhä ylemmäs 
vuorelle. Äkkiä huomasimme Blue 
Wildebeest lauman ja TT ja Leon läh-
tivät hiipimään sitä kohti. 

Hetken päästä kajahti laukaus ja 
mahtava vanha uros oli tiensä pääs-
sä. Ampumamatka oli tasan 100 m.

Juomapaikalla oli apinahäkki, jo-
hon oli iso paviaani erehtynyt me-
nemään. TT saisi siitä upean kallon 
muistoksi ammuttuaan paviaanin. 
Blue vietiin alas jatkokäsittelyyn ja 
sillä välin pidimme parin tunnin lou-
nastauon. 

Isäntä esitteli meille Kafferipuhve-
lin sarvet. Tämän suuren eläimen oli 
salama tappanut. Tämän jälkeen läh-
dimme korkealle vuorelle. Ajoimme 
pitkin kallionseinämää, alas oli pu-
dotusta 600 metriä. Auto juuttui jyrk-
kään ylämäkeen ruopimaan neliveto 
päällä ja hikeä pukkasi pintaan. Va-
rovasti pakilla alaspäin ja uusi yritys. 
Hyvin siitäkin selvittiin, mutta hurjalta 
tuntui, varsinkin kun itse istuin lavalla 
ja vielä siellä rotkon puolella.

Eläimiä näimme paljon, Red Har-
tebeestejä, Impalpoita, Common 
Springbuckeja, seeproja, Black Wil-
debeestejä, Blue Wildebeestejä ja 
valtavasti Blesbuckeja. Ampumati-
lanteita ei siellä enää tullut, joten pa-
lasimme pääleiriin. Alas tullessa alkoi 

sataa kaatamalla. First ladyt menivät 
hyttiin ja minä jäin trackerin kanssa 
lavalle kastumaan.

Tulimme alas helpompaa reittiä. 
PH päästeli aika haipakkaa, kun mut-
kan takaa näkyviin ilmestyi 4 valtavaa 
sarvikuonoa. Äkkiä liinat kiinni, pak-
kia ja pakoon. Pääsimme sitten tois-
ta kautta viime metrit alas.

Iron Gatella lähdimme vielä koit-
tamaan seepraa. Ajoimme ylös isolle 
mäelle kääntöpaikalle ja siitä Leonin 
kanssa jalkaisin laskeutumaan viis-
toon alas eläimiä kohti. Tulimme kes-
kiviikkoiselle passipaikalle ja huoma-
simme seeprojen siirtyneen toiseen 
paikkaan. Jatkoimme mäkeä ylös ja 
eteenpäin, ajouralle. Hetken kävelty-
ämme, ryntäsi kaksi Blue Wildebees-
tiä ohitsemme ylöspäin, vuorta kohti 
ja niiden jäljessä tuli seepra. Eläin py-
sähtyi ajouralle ja sain luvan ampua. 
Matkaa oli 95 metriä. Ammuttuani 
eläin katosi juosten akaasiametsik-
köön. Tiesin osuman olleen hyvä ja 
paikalla näkyikin verijälkiä. Leon il-
moitti asiasta farmille hälyttäen apu-
väkeä ja lähti sen jälkeen hakemaan 
autoa, jossa odottivat first ladyt ja TT. 
Itse lähdin seuraamaan verijälkiä ja 
melkein heti näinkin Seepran makaa-
van kyljellään. Pian Leon ja apuväkeä 
tulikin ja eläin saatiin nylkypaikalle pi-
meän saattelemana. Olipahan taas 
uskomaton päivä.

Lue juttu loppuun: www.jahtimatkat.com
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•	nisäkkäät	•	linnut	•	kalat	•	päät	
•	eksoottiset	eläimet		•	kallotrofeet	

•	myytävänä	myös	valmiita	töitä	
•	nopeat	toimitusajat	

•	korkealaatuinen
•	vertailun	kestävä	hintataso

Trofe	Art,	Jarno	Raiski
Tuomitie	4,	63700	Ähtäri,	FINLAND		|		+358	40	5819	624		|		trofeart@elisanet.fi		|		www.trofeart.tk

When only a bullet stands between your life and death... You better make it count! Norma Precision 
Ammunition delivers the right combination of accuracy and energy to stop a charging bull at full speed. 
    NORMA’s established African PH & Solids offer the finest dangerous game ammunition available.  
Each round is meticulously loaded under the most rigorous inspection standards in the industry.  
NORMA’s full line of African PH & Solids calibers range from 9.3x62 to the .505 Magnum Gibbs. 

YOUR COMPLETE LINE of 
RELIABLE ACCURACY & ENERGY 
for MAXIMUM PERFORMANCE.

Norma is a registered trademark of Norma Precision, a RUAG Group Company.

Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi
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KUVAGALLERIA

Trofe	Art,	Jarno	Raiski
Tuomitie	4,	63700	Ähtäri,	FINLAND		|		+358	40	5819	624		|		trofeart@elisanet.fi		|		www.trofeart.tk

When only a bullet stands between your life and death... You better make it count! Norma Precision 
Ammunition delivers the right combination of accuracy and energy to stop a charging bull at full speed. 
    NORMA’s established African PH & Solids offer the finest dangerous game ammunition available.  
Each round is meticulously loaded under the most rigorous inspection standards in the industry.  
NORMA’s full line of African PH & Solids calibers range from 9.3x62 to the .505 Magnum Gibbs. 

YOUR COMPLETE LINE of 
RELIABLE ACCURACY & ENERGY 
for MAXIMUM PERFORMANCE.

Norma is a registered trademark of Norma Precision, a RUAG Group Company.

Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi

Jaakko Ojanperän 
30-vuotinen haave saada 
kaadetuksi Nyala toteutui 
viimeinkin.
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ZEISS VICTORY V8.
Monipuolisin kiikaritähtäimesi on ZEISS.

Enemmän
toimivuutta
Super zoom

Enemmän
tarkkuutta
Kaikille matkoille

Enemmän
terävyyttä
Paras katselukokemus

Enemmän
säätöjä
ASV LongRange

Monipuolisin kiikaritähtäimesi on ZEISS.
ZEISS VICTORY V8 asettaa uudet standardit. Yksikään kiikaritähtäin ei ole ollut näin monipuolinen – soveltuen
ajojahdista kyttäysjahteihin hämärässä ja pitkän matkan ammuntaan. Tärkein tekijä on uusi maksimaalinen
suurennusalue. VICTORY V8 takaa äärimmäisen tarkkuuden kaikissa metsästystilanteissa – se on todellinen
yleiskone.
Saatavilla 1.8 - 14 x 50 and 2.8 - 20 x 56. Nyt myös 1,1-8 x 30.

Lisätietoja: www.zeiss.com/sports-optics/victory-v8



Blaser R8 Standard
•pähkinäpuutukki, puuluokka 2, 
harmaa lukkorunko, peruskaliiperit

Erikoishintaan 3 130,00 €! 
Etusi 785,00 €!

Blaser R8 Black
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, 
musta lukkorunko, peruskaliiperit

Erikoishintaan 3 450,00 €! 
Etusi 942,00 €!

Blaser R8X - UUTUUS!
•synteettinen Professional-tukki, 
makasiinilla, kierre 15/1
•kaliiperit: 6,5x55, .308 Win, .30-06, 
9,3x62, .375H&H

Erikoishintaan 2 395,00 €! 
Etusi 633,00 €!

Peruskaliiperit:
.22-250, .243 Win, 6 XC, 6,5x55SE, 6,5x57, 
6,5x55 RWS, .270 Win, 7x64, .308 Win, 
.30-06, 8x57 IS, 8,5x63, 9,3x57, 9,3x62

Leica Magnus 1,5-10x42 L-4a kiskolla
      + Blaser M-pikajalka
Kanta-asiakashintaan 2 470,00 €! 
 Etusi 488,00 €!

Leica Magnus 1-6,3x24 L-4a kiskolla 
      + Blaser M-pikajalka
Kanta-asiakashintaan 2 190,00 €! 
 Etusi 453,00 €!

Leica Magnus 2,4-16x56 L-4a kiskolla
     + Blaser M-pikajalka
Kanta-asiakashintaan 2 755,00 €! 
 Etusi 513,00 €!

Leica Magnus -tähtäinkiikari 
yhdessä Blaser M-pikajalan kanssa 

kanta-asiakkaan etuhintaan:

Blaser-kanta-asiakasedut 2015 
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Kysy kauppiaaltasi!
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