
Rasmus Secher Geerthsen
Min far købte sit første jagtgevær som var en baikal kal. 16 i 1971 og da var den ca 2 år gammel. ca 
10 år efter over tog min bedstefar den så og i 2002 overtog jeg den så og skyder stadig med den. Det 
er ikke til at se at den er fra 1969

Niels Janholm
Jeg har en 30 år gammel baikal som jeg bruger på stranden og den er blevet budt lidt af hvert, den 
har aldrig svigtet mig

G

Der er intet der overgår en Baikal det var min første jagt våben den købte jeg da jeg fik jagttegn det 
er 46år siden og har den endnu og bruger den til andejagt den er uden ejegtor og med fast boring 3/4 
og fuld den skyder som en drøm jeg har både Browning og Blaser AYA men falder altid tilbage til 
den gamle slider for det virker hver gang der er bare noget magisk over den gamle Baikal 
Gunnar Brink

Du kan stort set ikke ødelægge en baikal uanset hvad og hvordan du bruger den. Har selv haft en 
side by side som start våben. Ku godt finde på at få en halv automat i baikal
jens erik bruun

De gamle modeller hvor der er stemplet USSR har mekanik der er uopslidelige .
Har et par stykker i forskellig boring.
Har også haft en mu6 lightweight med engelsk skæfte...den sparket som en hest og jeg kunne ikke 
ramme med den

Alle features jeg kunne ønske mig til den halve pris af de andre. På nyjægerjagten med 
Naturstyrelsen blev vi bedt om at lægge geværerne i en ATV, når man var en del af klapperkæden. 
De blev godt nok rystet rundt. Godt min Baikal ikke var dyrere.
kasper rung

Min IJ27, dobbelttræk, var billig som Nyjæger, lovede mig selv jeg ville købe en “god” haglbøsse, 
når den var slidt op. 20år er gået , den flækkede forskæftet, men jeg fik et brugt fra en årgang 
1975, der passede lige over til min årgang 2000. 
Jeg har Miroku og Beretta, men elsker nok min Baikal mest.
Baikal laver i øvrigt masser af dyre våben den matcher eller overgår konkurrenter.
Glæder mig til at læse artiklen. 
Vh Esben Ranthte Pdedersem

Det er jo jagtens svar på en ak47 - uanset hvad skyder den bare 
kim egede

Har den her Baikal Taiga 12/76 - 6,5X55, den er jeg vældig glad for og så er der ingen grund til at 
købe sig fattig i alt muligt andet, som russerne siger "eto prosto rabotayet!" ( det virker bare) 
freddi braege krueger

Det virker bare altid og kan tåle stort set alt fra at blive brugt til åre og smide med 
meik thun rasmussen

https://www.facebook.com/groups/11390411485/user/100000004953256/?__cft__%5B0%5D=AZWLJYKOzBk3vZbfh6zikcJ9SiS9jooHxtXh32pRuYeLBjEYgg7iUOyZuPi-GUWj98kVDhmhw-1vV1wLLzTGUSfXhjVN1O8XWSsDbW7DuPMCI2_JTpMIvr0ghOKYmHHblnCGc1q7DHJUx49ck7X_6nWD2xkEgp0O3X5W2N7hBtDgew&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/groups/11390411485/user/100021333410460/?__cft__%5B0%5D=AZWLJYKOzBk3vZbfh6zikcJ9SiS9jooHxtXh32pRuYeLBjEYgg7iUOyZuPi-GUWj98kVDhmhw-1vV1wLLzTGUSfXhjVN1O8XWSsDbW7DuPMCI2_JTpMIvr0ghOKYmHHblnCGc1q7DHJUx49ck7X_6nWD2xkEgp0O3X5W2N7hBtDgew&__tn__=R%5D-R


Jeg elsker min baikal, selvom den er tung som ind i H... mest fordi det var mit første gevær, men 
også fordi den rent faktisk rammer ind imellem 
rikke seeberg steffensen


