Sensommer/efterårsjagt med bue
I brunsten trækker de store rensdyrbukke ned i
lavlandet for at samle hundyr til den forestående
parringstid. Området er kendt for deres trofæbukke og
der jages til fods - ofte vha. gummibåde til transport i
de store søer og ind til de skjulte dale. Terrænet er
kuperet og der er gode muligheder for succes ved
rensdyrenes trækruter fra indlandsisen og ud til de store
sletter. Der kan både jages moskus og rensdyr i
perioden.
Campen ligger med udsigt over de store sletter og de
ferske søer. Der er senge, opholdsrum og køkken i
hytten mens badet foregår ved søkanten. Rensdyrene og
moskusokserne trækker langs store veksler tæt på
hytten, og der er rig mulighed for at starte en vellykket
jagt direkte fra campen. I gamle dage brugte inuitterne
at grave store skjul, ved netop disse veksler, for at
komme helt tæt på de fantastiske dyr.
De mange elve og søer gør det muligt at fange
aftensmaden med en medbragt fiskestang. Vestgrønland
er kendt for sin store bestand af ørreder og finder man
et stille sted, hvor strømmen i elven er minimal, så er
det en undtagelse ikke at spinne sig til en ørred.

Vinterjagt med bue
Temperaturen kan godt snige sig op over minus 40
grader, men når hundene galper og solen står over en
frostklar dal fyldt med okser, er dette hurtigt glemt.
Vinterjagten foregår enten fra hundeslæde eller til fods
vha. snescooter. Det er muligt at benytte de frosne søer
og elve til transport og dermed komme helt tæt på
særligt moskusokserne. Hytten er med varme og senge.
Der kan både jages moskus og rensdyr i perioden.
Campen ligger dybt inde i jagtområdet ved bredden af
Isortoq elven. Efter modtagelse i lufthavnen sejles der
op til campen. Sejlturen langs de massive isaflejringer,
er en oplevelse i sig selv og det er muligt at spotte
moskusokser og rensdyr fra båden. Campen består af én
til to hytter med udsigt over elven og jagtområdet. I
hytterne er der sengepladser og dyner samt et køkken og
toilet. Jagten begynder fra tidlig morgen og strækker sig
til midt på formiddagen. Efter afslapning og mad jages
der igen fra eftermiddagen til hen under aftenen.

