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På jagt efter vildmarkens store S\u00f8ren Ervig Hent PDF Det er ikke kun på Afrikas savanner, man kan
dyrke storvildtjagt – også Canada og Alaska byder på jagtoplevelser af de helt store. I denne bog fortæller

vildmarkseventyreren Søren Ervig om jagt på bjørn, ulv, jærv, elg, wapiti og sneged i den store
nordamerikanske ødemark og giver tips og praktiske oplysninger til de jægere, der selv drømmer om at

komme af sted. Søren Ervig er en dansk vildmarkseventyrer, naturvejleder, forfatter og foredragsholder. I over
30 år har han levet i eller tæt på den vilde natur i blandt andet Canada, USA og det nordlige Norge. Søren
Ervig er uddannet zoologisk konservator med speciale i store pattedyr og har senere taget eksamen som

guide/outfitter i Canada, hvor han i en periode slog sig ned som guide for udenlandske jægere, der ønskede at
jage storvildt.

 

Det er ikke kun på Afrikas savanner, man kan dyrke storvildtjagt –
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bjørn, ulv, jærv, elg, wapiti og sneged i den store nordamerikanske
ødemark og giver tips og praktiske oplysninger til de jægere, der selv

drømmer om at komme af sted. Søren Ervig er en dansk
vildmarkseventyrer, naturvejleder, forfatter og foredragsholder. I
over 30 år har han levet i eller tæt på den vilde natur i blandt andet
Canada, USA og det nordlige Norge. Søren Ervig er uddannet

zoologisk konservator med speciale i store pattedyr og har senere
taget eksamen som guide/outfitter i Canada, hvor han i en periode
slog sig ned som guide for udenlandske jægere, der ønskede at jage

storvildt.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=På jagt efter vildmarkens store&s=dkbooks

