
 

 

 

 

 

 

Mini Kampagne på Tranekær Gods 

Jagten:    lørdag den 11. maj 2019 kl. 12.00, mødetid kl.11.45. 

Mødested:   Tranekær Gods, Slotsgade 91, 5953 Tranekær (på ridebanen overfor slottet) 

Jagtlægger:   Mette Ahlefeldt-Laurvig 

For Jagtledelsen:  Jagtledelsen I Sportsrideklubben. 

Pris:   Der opkræves normalt jagtgebyr. Fyns Jagtrideklub 100 DKK for medlemmer 

På grund af felternes begrænsede størrelse og dermed antal, vil vi gerne opfordre til, at I hurtigst muligt 

tilmelder jer selve jagten på fynsjagtrideklub@gmail.com, senest 18. April 2019. 

Invitation fra Sportsrideklubben: 

I år går Mini-Kampagnen igen til fantastiske Tranekær Gods på Langeland, hvor familien Ahlefeldt-

Laurvig har inviteret til jagt. Vi får også fornøjelsen af, at ride med vores venner fra Fyns Jagtrideklub. 

Indlogering af alle, både fire- og tobenede, sker lokalt i og omkring Slottet, og festen afholdes 

på Restaurant Generalen, som er den gamle herskabsstald beliggende ved foden af slottet. 

Restauranten emmer af stald-atmosfære og serverer dejlig lokal mad fra deres landkøkken. 

Efter jagten og når vi har fået hestene på stald, går vi direkte til sen frokost i rødt. 

Det giver en skøn stemning og da alle ”bor” inden for gåafstand, er det ikke noget tidsproblem. 

Overnatning tilbydes i nærliggende feriehuse i Tranekær by. Der er køkken og 1/2/3 badeværelser pr 

hus. Der er mulighed for at komme allerede torsdag eller fredag, hvis man bestiller det på forhånd. 

 

Om søndagen vil der nok være mulighed for at få rundvisning på Tranekær Slot. 

 

Pris inkl. frokost, kaffe, ”natmad”, musik og overnatning i dobbeltværelse kr. 950,- pr person.  
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• Enkelt værelse koster 1100 kr. (begrænset antal). 

• Morgenmad er inkluderet og serveres for alle overnattende på Restaurant Generalen. 

• Hvis man kun ønsker frokost, kaffe, musik og natmad koster det 450 kr. 

• Drikkevarer afregnes separat. 

  

Opstaldning forgår i rejsebokse, og der vil i begrænset omfang være mulighed for døgnfold 

Opstaldningsarrangementet er meget afhængigt af behov, så vi vil gerne have hurtigt bestilling. 

Prisen pr. hest inkl. hø er 600 kr. i boks – eget foder skal medbringes. 

Dette for hele perioden, dvs. samme pris for 1-2 eller 3 døgn. 

Døgnfold koster: 150 kr. hvor man selv sætter fold op med eget materiel, men der er yderhegn. 

Vaccinationskort kræves. 

 

Det fulde beløb for middag og overnatning indbetales sammen med tilmeldingen. 

Sidste tilmeldingsfrist 20. april 2019.  

Medlemmer af Fyns Jagtrideklub tilmelder sig jagten på fynsjagtrideklub@gmail.com og overnatning, 

forplejning og evt opstaldning tilmeldes direkte ved Sportsrideklubben på mette@kaufmann.dk (se 

tilmelding sidste side). Tilmelding til overnatning, forplejning og opstaldning er først registreret ved 

SPR når der er betalt! 

 

Da der er et begrænset antal pladser, tilrådes hurtig tilmelding. 

 Vi glæder os til at se jer til en dejlig weekend på Langeland 

 

 Jagtledelsen, SPR. 

  

  

Læs mere om arrangementet på http://sprjagt.dk/minikampagne 
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Ved tilmelding SKAL der oplyses flg: 

• Navn(e) samt Tlf. privat /Tlf. mobil og e-mail. 

• Overnatning i feriehuse med køkken og fælles bad.                                

• Fest + overnatning i dobbeltværelse - kr. 950 (skriv antal) 

• Fest + overnatning i enkeltværelse - kr. 1100 (skriv antal) 

• Ekstra overnatning kr. 250/350 kr. pr. døgn. 

• Morgenmad lørdag morgen: 75 kr. 

• Fest uden overnatning- kr. 450 (skriv antal) 

• Antal bokse kr. 600 (skriv antal) 

• Døgnfold kr. 150 (skriv antal heste) 

 

• Indbetalt beløb til konto 5020 200 405 2: ______________        

  

Tilmelding til: mette@kaufmann.dk senest den 18. April 2019. 

Indbetalingen på konto 5020 200 405-2 mkr. med navn, 

OBS Tilmeldingen er først gyldig når pengene er indbetalt og modtaget.!!!!!!!! 

 

HUSK: Ryttere fra Fyns Jagtrideklub skal tilmelde sig selve jagten via fynsjagtrideklub@gmail.com 
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