
Træningsjagt Elmelundsskoven
Mødested Odense Rideklub, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V. Parkering v. Skydeklubben,

Elmelundhaven 4 eller ved rideklubben (ridebanen). Hestene bliver i traileren under
den korte introduktion, der foregår på plænen ved siden af ridehuset, hvorefter der
sadles op og vi alle mødes på ridebanen hos Ejlif (Elmelundhaven 26).

Dato Søndag d. 10. april 2022 kl. 10.30
Sværhedsgrad Begynderniveau – spring max. 70-80 cm.

Længde Ca. 10-12 km
Pris 125 kr. for medlemmer/175 kr. for ikke medlemmer.

Der betales via mobilepay til 98042

Beskrivelse

Vi starter med en kort teoretisk introduktion om jagtridning i Fyns Jagtrideklub i
Odense Rideklub’s rytterstue kl. 10.45. Herefter sadler vi hestene og rider ud på
ruten,  hvor vi har bygget forhindringer magen til dem vi springer til jagterne.
Forhindringerne er denne dag 70-80 cm, og der er mulighed for at ride udenom. Vi
forsøger at ride en "minijagt", så alle kan få en idé om, hvad jagtridning drejer sig
om. For deltagelse er det dog nødvendigt, at hesten kan styres blandt andre heste
og både hest og rytter er "lidt i form" og villige til at gøre et forsøg, for at komme
over forhindringer, som er ca. 70-80 cm. På denne dag er der rutinerede ryttere for
at hjælpe dig i gang og der skal være plads til, at alle kan få en fornøjelig dag. Så
tilmeld dig gerne dagen, hvis du og din hest kan lide den fynske natur, spring, sjov
og kammeratskab.

Bygning af jagt

Lørdag d. 9. april 2022 kl. 09.00. Mødested: Odense Rideklub, Elmelundhaven 26,
5200 Odense V. Dette er en rigtig god lejlighed til lige at være lidt forberedt på,
hvad man går ind til, så kom og vær med. Vi plejer at have det ret sjovt imens og vi
spiser frokost sammen på dagen.

Nedtagning af jagt
Efter jagt træningen sætter vi hestene i traileren og tager spring ned i fællesskab.
Det tager overraskende kort tid. Sidste år havde vi alt nede på 45 min, så hvis alle
hjælper til, så tager det endnu kortere tid.

Frokost
Der spises medbragt frokost efter jagten og der kan købes øl el. vand til 10 kr./5
kr./stk. (for både for medlemmer og gæster/tilskuer).

Bilkortege
Der vil ikke være en bilkortege, men der vil blive udleveret kort, så man kan finde
rundt til spring serierne selv.

Tilmelding via link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHSzUNU9hypNX6Opglkc3jvGMw94o
CpNDpxhxNUlk1bxhd8g/viewform?usp=sf_link SENEST mandag d. 4. april 2022.
Husk at udfylde alle felter! Du modtager en bekræftelsesmail på din tilmelding samt
info. Har du spg. så skriv til kontakt@fynsjagtrideklub.dk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHSzUNU9hypNX6Opglkc3jvGMw94oCpNDpxhxNUlk1bxhd8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHSzUNU9hypNX6Opglkc3jvGMw94oCpNDpxhxNUlk1bxhd8g/viewform?usp=sf_link
mailto:kontakt@fynsjagtrideklub.dk

