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Historien om Fyns Jagtrideklub 
Før Fyns Jagtrideklubs start havde Steffen Larsen en tid gået og puslet med tanken om at starte en jagtrideklub på Fyn, 

som en aktivitet for ryttere der var stået af konkurrenceræset (eller aldrig kommet i gang). 

 

I foråret 1980 blev der indkaldt til et møde på "Katrinebjerg" i samarbejde med Carl Holstein Ledreborg. 

Ca. 15 ryttere var mødt op til en stiftende generalforsamling, hvor man enedes om at optage inviterede medlemmer 

som var over 30 år. Klubbens jagtuniform var rød/sort jakke, hvide/lyse bukser og gult slips. Grundlovsdag 5. juni 1980, 

arrangerede Fyns Jagtrideklub sin første jagt uden gæster med start fra Tværskov Mølle. 

 

Indtil 1984 blev klubben ledet af et 5-mands udvalg med Steffen Larsen i spidsen. 

 

Senere blev der valgt en egentlig bestyrelse med Steffen Larsen som formand og Ester Larsen som kasserer og sekretær. 

 

I forbindelse med Fyns Jagtrideklubs 25års jubilæum blev der lavet en video og en jubilæumsbog, som du kan få 

udleveret hos formanden, hvis du ønsker det. Her er mange sjove historier fra klubbens begyndelse og frem til 2005. 

 

Fyns Jagtrideklub i dag 
Som der står i paragraf 1 af klubbens vedtægter, er klubbens formål at være en selskabelig Jagtrideklub, med 

hovedvægt på oplevelser i naturen og hyggeligt samvær blandt ryttere. 

 

Der rides omkring 10-12 jagter i alt på et år fordelt på forår og efterårs-sæsonen. Alt efter hvilke muligheder der 

foreligger, bestræber vi os på at afholde jagter i forskellige slags terræn; mark, skov, strand. 

 

Med få undtagelser rides de fleste jagter på Fyn. Når muligheden foreligger holder vi nogle gange fællesjagter med Jysk 

Jagtrideklub. 

 

På FJR´s hjemmeside findes en jagtkalender med alle årets jagter. Ca. 14 dage før en jagt sendes en invitation ud til 

klubbens medlemmer, som er meget velkomne til at invitere gæsteryttere med.  

 

Hvis man er interesseret i at deltage i vores jagter, kan du blot tilmelde dig. Til selve 

jagten skal du finde master, eller personen som du tilmeldte dig til. En erfaren 

jagtrytter vil altid hjælpe dig igennem jagten. For at blive optaget som medlem skal 

man være fyldt 12 år og godkendes af bestyrelsen. 

 

Det hyggelige samvær blandt rytterne er stadig en vigtig del af jagterne, og efter et 

forhåbentlig godt ridt ude i naturen, afslutter vi jagten med vores medbragte 

frokost og her er gæster meget velkomne. 
 

Nye medlemmer bliver hyldet efter jagterne, og får udleveret slips, jagtemblem, 

klubbens vedtægter og klubbens jagthåndbog, hvori der kan læses alt om Fyns 

Jagtrideklub og vores jagter. Vedtægterne og jagthåndbog kan også findes på 

klubbens hjemmeside. Slips og jagtemblem koster 150kr og købes hos klubben. 
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Sådan foregår en jagt 
Jagternes officials 
På en jagt rider 2 ryttere forrest med hver en rævehale på skulderen. Herefter rider master med den høje hat. Efter 

master rider feltet to og to, og som bagerste rytter i feltet ligger bagmaster. 

 

Rævenes opgave er at finde vej og master rider efter rævene. Det er master der bestemmer tempoet og det er også 

masters fornemmeste opgave at give signaler ned til feltet som f.eks.  ”Stop, ”Hold til højre”, ”Slut op”, osv. 

 

Når feltet rides frem til slotspladsen inden paraden er det ligeledes masters opgave at guide de første 2 ryttere til at 

”line up” på det rigtige sted. Det er valgfrit om master springer med høj hat, men grundet sikkerhedsmæssige hensyn 

anbefaler klubben, at master rider med almindelig ridehjelm på selve jagten, og kun ifører sig den høje hat til 

paraderne.  

 

Bagmasters opgave er at sikre, at alle kommer godt igennem jagten. Skulle der være begyndere, eller lidt ustabile 

heste, kan bagmaster hjælpe disse over springene samt støtte op om nye ryttere. Bagmaster skal altid være den sidste 

der springer, med mindre en rytter har brug for en trækhest over springene. Bagmaster vil til jagterne fungere som 

”hønemor”, og tage sig godt af de nye ryttere. Bagmaster kan inden jagten se deltagelisten og forberede sig på, hvor 

mange nye ryttere der er med. Det er bagmaster der sørger for at give de nye ryttere alle de informationer de har brug 

for, samt sikre sig at de får en god jagt, og de har mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Skulle du som rytter sidde med et brændende ønske om at prøve kræfter som official, så giv endelig bestyrelsen besked 

herom. Det er suverænt bestyrelsen der afgør, om de finder pågældende rytter velridende nok til at bestride en 

masterpost. Derudover afhænger det også af rytterens øvrige engagement herunder, at man er bidragende til jagterne 

i øvrigt. 

 

Udstyr på en jagt 
Siden klubbens start har vi fulgt traditionerne med rød ridejakke, hvide ridebukser, gult slips, sorte ridestøvler/leggins, 

ridehjelm og hvide ride handsker. Hesten skal være udstyret med hvidt sadelunderlag. Der må ikke være reklamer eller 

anden form for dekoration og farver på dette underlag. 

 

Har du en hest som sparker, skal den have en rød sløjfe i halen, så ryttere bag dig ved, at de skal holde ekstra afstand. 

 

Flere rider med sikkerhedsveste. Denne skal enten være rød, have et 

rødt overtræk eller sidde inden for den røde ridejakke. 

 

I klubben kan der købes et hvidt sadelunderlag med klubbens logo på. 

Dette er helt valgfrit, men vi opfordrer til det – især hvis man rider jagter 

udenbys. 
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Ankomst, parade og velkomst 
Til jagterne kommer man i god tid. Der er tradition for, at alle går rundt og giver hånd, inden man begynder at strigle 

og sadle hestene. 

 

Alle samles og der rides frem til stedet, hvor paraden afholdes. Flere 

af Fyns Jagtrideklubs jagter er rundt på de fynske herregårde, og vi 

rider derfor altid to og to frem til slotspladsen, så hele feltet 

præsenteres pænt. Der lines pænt op til paraden. Her byder 

jagtlægger, master og evt. lodsejer velkommen. 

 

Vejledning til hvem der siger hvad: 

 

Lodsejer Jagtlægger / Ræve Master 
Enkelte gange vil 

godsejer/lodsejer gerne 

byde velkommen og sige 

et par ord. 

Jagtlægger rider som oftest ræv, da de 

kender ruten bedst, og har været med til at 

arrangere det hele. 

 

Jagtlægger byder velkommen, og giver 

ordet videre til lodsejer, hvis de skulle 

ønske at sige noget. Derefter vil jagtlægger 

fortælle lidt om ruten, antal spring, 

længden, udfordringer der måtte komme 

m.m. 

 

Jagtlægger giver ordet videre til master 

Master takker for god planlægning, for 

hjælp til bygning og takker lodsejer.  

 

Master eller jagtlægger præsenterer 

officials. Ofte bliver der råbt et 

rytterhurra for ejeren af jagtterrænnet 

eks. lodsejer/godsejer. Master kan også 

ridse reglerne op, for signaler i feltet, ved 

refuseringer osv. 

 

Master siger ”skål og god jagt”, og vi 

drikker sammen et glas portvin, og 

ønsker alle en god jagt. 

 

Rævene rider først fra slotspladsen efterfulgt af master og dernæst feltet to og to. Præcis som vi rider ind. 
 

Selve springene 
Springserierne starter som regel altid med, at hornspillerne blæser i hornene. På den måde er du forberedt på, hvornår 

der rides fremad og vi springer. Serierne rides i et frisk tempo under hensyntagen til terræn og vejr. 

 

Hvis master vælger at give signal til feltet om, at den kommende 

serie kun kan springes enkeltvis, kaldes der ”enkeltkolonne”. Giver 

master ikke signal, kan man se, om rævene rider to og to eller de 

rider enkeltvis. 

 

Vi øver os altid i at springe to og to, men alt efter terræn, vejr, 

hestens temperament, rytterens rutine osv. er det også altid i 

orden at springe enkeltvis. 

 

Skulle du have en urutineret eller temperamentsfuld hest eller en hest, som skulle finde på at løbe uden om springene, 

så rid i den bageste del af feltet. 
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Plejer din hest at springe alt, og den alligevel skulle refusere, så skynd dig ud til siden, så resten af feltet kan springe 

videre. Forsøg IKKE at tvinge hesten over alligevel, men rid væk og vent til HELE feltet er redet forbi. Rid ikke ind foran 

en ekvipage for at kunne springe igen, men vent til der er god plads. Evt. først i slutningen af feltet. Du kan finde din 

plads igen, når serien er slut. 

 

Skulle din hest refusere gentagne gange, er det helt okay, hvis dine jagtkammerater pænt 

beder dig ride ned bag i feltet. Det er ingen skam at ride bagerst i feltet. Vi stræber alle 

efter et glidende felt, som giver en fantastisk jagt. Det er bagmaster som afgør, hvor mange 

forsøg du får samt, hvor lang tid du må bruge, hvis din hest ikke vil over springe. 

Imellem springserierne skridter vi, hygger og snakker. Flere ryttere har gerne små 

lommelærker med, som vi skåler i. 

 

Hvis både felt og publikum har hornspillere, vil du kunne høre, at felt-hornene spiller som 

signal til at feltet er på vej til en springserie, og at publikums-hornene svarer, som signal til, 

at publikum står klar og venter spændt på at vi kommer ridende. 

 

Parade og tak for i dag 
Nøjagtig ligesom paraden i starten af jagten, rider vi ind på slotspladsen, liner op og herefter er der navneopråb. Alle 

rytternes navne råbes op, og man melder ”fuldført”, hvis man har sprunget alle forhindringer, og ”deltaget”, hvis man 

ikke kom over alle forhindringer. Hvis du falder af hesten, men stadig kommer over alle springene, kan du melde 

fuldført. 

 

Rider du i følgefeltet, skal du altid melde deltaget. Der føres jagtstatistik, så du altid kan følge med i, hvor mange jagter 

du har redet. 

 

Master takker for en god jagt. Evt. beskeder eller informationer kan gives her. 

 

Ved udridning fra paraden rider rævene først, derefter master og feltet følger efter to og to. Vi rider altid ud samlet. 

 

Efter jagten har vi som regel ca. 20min., hvor hestene sadles af, og sættes i traileren.  

 

Herefter samles vi og spiser vores medbragte madpakker. Til nogle jagter vil FJR byde på frokost. Dette vil stå i jagt-

invitationerne. 

 

INGEN madpakker spises før alle jagtkammerater er mødt, og 

hornets ”frokostsignal” er spillet. Vi spiser frokost reglementeret 

påklædt i vores jagtuniformer. Familie, venner og publikum er 

også velkomne til disse frokoster. 
 

Efter frokosten piller vi springene ned, og rydder op efter os på 

ruten. 
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Årets gang i Fyns Jagtrideklub 
Årets gang i Fyns Jagtrideklub byder som regel altid på 6 forårsjagter og 6 efterårsjagter. De første jagter i foråret, og 

de første i efteråret vil altid starte som lette jagter, og jo længere hen på sæsonen vi kommer, jo højere bliver 

sværhedsgraden. 

 

I løbet af året kan jagter være af forskellig sværhedsgrad. Dog er forhindringernes max. højde 1-1,1m. En 

gennemsnitsjagt ligger på 10-15 km, med ca. 35 forhindringer undervejs. 

 

Vi afholder sommerfest i løbet af sommeren, som er ren social hygge uden hest. Der kommer særskilt invitation ud 

til denne fest. 
 

Efterårets jagter indeholder både Rævehalejagt samt Hubertusjagt. 

 

Sidste jagt på året er Julejagt der afholdes på Langesø første søndag i advent.  

Her er der blandt andet flere ekvipager som pynter rytter og hest i 

julestemning.  
 

Jagtåret afsluttes i februar, hvor årets generalforsamling afholdes. Selve 

generalforsamlingen kan du læse om i vedtægterne og vil altid blive afholdt 1.tirsdag i februar. 

 

Sådan planlægges en jagt 
Dato og sted for jagt tildeles af bestyrelsen. Hvis medlemmer har gode ideer til jagtsteder eller ved, hvor vi må ride, så 

tager bestyrelsen gerne imod forslag og ideer. 

 

Jagtlæggers huskeliste og ansvar: 
Før jagten: 

 Master og jagtlægger samarbejder tæt om planlægning af en jagt. Det er master som skal godkende jagtkort 

med rute, om sværhedsgraden passer, officials samt alle praktiske oplysninger. Officials skal have kortet. 

 Kontakt lodsejere. Bestyrelsen hjælper gerne til her 

 Udvælg officials (ræve, master, bagmaster, kortegefører samt evt. master og bagmaster på begynderfeltet). 

Masters skal være godkendte på masterlisten og godkendes af bestyrelsen 

 Info sendes til bestyrelsen. Mailadresse er tilgængelig på hjemmesiden 

Det er vigtigt at være i GOD TID med dette! 

 Bestyrelsen udsender invitationer til klubbens medlemmer og sørger for, at disse postes på relevante 

internetfora samt kontakter lokal presse, Tv Fyn osv. 

 Det er jagtlæggers ansvar at få materialetrailere til og fra jagten. Dette aftales fra gang til gang i forhold til, 

hvor den forrige jagt var. Kontakt bestyrelsen, hvis der opleves problemer med at få trailere kørt frem og 

tilbage 

 Sværhedsgrad: 

De guidelines som er udstukket af bestyrelsen for jagten SKAL overholdes, f.eks. er en let jagt ikke over 90 cm. 

Først på sæsonen skal jagterne være lettest. Intet begynderfelt skal springe spring over 80 cm.  

Let jagt max 90cm 

Alm jagt max 110 cm, hvis underlaget er godt 

Længden på en jagt er ca. 10-13km i starten af sæsonen og med ca. 30 forhindringer 
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 Naturforhindringer er at foretrække: kævler, risbunker, grøfter, stengærder osv. 

Alle forhindringer skal have en grundlinje, så ekvipagen kan bedømme afstand samt være solide, så de kan tåle 

lidt slag 

 Husk at overveje, om bunden på hele ruten holde til belastningen fra et felt på 20-30 måske flere ryttere 

 Har du en alternativ rute klar, hvis det siler ned? Nogle forhindringer kan evt. udgå 

 Er der plads til parkering og parade? 

 

Bygning af jagt: 

 Både på dagen for bygning af jagt og på selve jagtdagen, er det jagtlæggers ansvar, at der er min. 1 

firhjulstrækker med, hvor der forefindes en førstehjælpstaske. Master og bagmaster skal have nummeret på 

føreren af denne firhjulstrækker og der skal være et kort til rådighed i bilen 

 Bygning foregår oftest dagen inden eller ugen før 

 Jagtlægger er ansvarlig for, at der er lavet kort og kopier til, at 

der kan uddeles et for hver serie der bygges, en kopi til hver af 

master og ræve samt kortegefører 

Husk at aftale afhentning af springmaterialer 

 Kør gerne ruten igennem med kortegeføreren, ræve og master 

 Hav overblik over, hvor der evt. skal ryddes/fældes for at feltet 

kan passere uhindret. Det gælder også uden for serierne 

 Parkering: Der anvises parkeringsmuligheder med skilte fra FJR. Der skal være parkeringsmulighed og 

jordbundsforhold til mange heste og hestetrailere evt. lastbiler 

 Sørg for forplejning til hjælpere 

 Master er ansvarlig for at kontrollere alle spring og sikre, at gældende normer, højder, placering, sikkerhed 

osv. er overholdt 

 

På jagtdagen: 

 Udfyld skema til jagtstatistik, evt. af den udpegede der tager imod betaling og opdaterer liste med jagtstatistik 

efterhånden som folk tilmelder sig. Søg evt. hjælp ved bestyrelsesrepræsentanten 

 Lav regnskab og aflevér til kasseren senest 5 hverdage efter jagten. Originale bilag skal sendes med. Der 

forefindes skabeloner til regnskabsaflæggelse og disse skal anvendes. Husk at afstemme MobilePay 

 Hold tale ved paraden. Indhold til talen står på side 6 

 Husk navneopråb (kan evt. overlades til master eller anden udpeget) samt at der føres korrekt jagtstatistik 

 Send jagtstatistik til klubben senest 5 hverdage efter jagten 

 Husk førstehjælpsbil/taske 

 

Efter jagten: 

 Fjern alle spring og ryd op i terrænet 

 Returnér alle materialer til klubben efter aftale eller bring videre til 

næste jagt efter aftale med bestyrelsen 

 Kontakt lodsejere evt. via mail med hilsen fra bestyrelsen og et par 

billeder og tak for lån af jord 

Evt. kan en lille gave eller anden form for opmærksomhed til lodsejere aftales med bestyrelsen 

 Notér pa jagtstatistikken hvem der har deltaget i oprydning og nedtagning af jagten 
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De mange traditioner 
Lensbaronens Jagt 
I 1980 blev Lensbaron Godske Berner Schilden Holsten, Langesø, udnævnt til æresmedlem i Fyns Jagtrideklub pga. sin 

store interesse for heste og deltagelse i utallige jagter i England i sine unge dage. 

 

Efter Lensbaronens død i 1981 fik Fyns Jagtrideklub tildelt et sølvfad af arvingerne, som Lensbaronen havde vundet 

med en af sine mange galopheste Hay Dolly, den skulle bruges til vandrepræmie. 

 

Klubbens bestyrelse besluttede at fadet skulle tildeles "Årets jagtrytter", som helt i Lensbaronens ånd havde sat 

kammeratskab og omgang med hesten meget højt. 

 

Årets jagtrytter bliver valgt af rytterkammerater på den årlige generalforsamling. Fadet overrækkes ved Lensbaronens 

Jagt, som rides hvert år i maj måned i Langesøskovene til ære for Lensbaronen. Sammen med sølvfadet tildeles ”Årets 

jagtrytter” en sølvknap og et dækken til ære for denne titel. 

 

Steffens fad 
Ved Sportsrideklubbens jagtkampagne i Langesø 1983, fik Steffen Larsen overrakt et sølvfad for tilrettelæggelse af 

kampagnen. 

 

I 1990 besluttede Steffen at overdrage fadet til Fyns Jagtrideklub. Fadet uddeles som vandrepræmie hvert år på 

generalforsamlingen til en af formanden udpeget person, som i årets løb har ydet en særlig indsats for klubben. Navnet 

på ærespersonen indgraveres på fadet og dette skal gøre inden næste års generalforsamling, hvor fadet overrækkes 

til endnu en flittig jagtrytter. 

 

Vandrehesten 
Vandrehesten er en hestefigur, som Fyns Jagtrideklub modtog af Jysk Jagtrideklub ved 25 års 

jubilæet. Den uddeles som vandrepokal på generalforsamlingen af bestyrelsen til en af de unge 

ryttere, som har været særligt aktiv i det forgangne år. 

 

Navnet på ærespersonen indgraveres på vandrehesten og dette skal gøre inden næste års 

generalforsamling, hvor vandrehesten overrækkes til endnu en ungdommelig jagtrytter. 

 

Rævehalejagten 
Rævehalejagten ligger hvert efterår og kan variere fra sted til sted. Efter jagten kan alle fuldførte ekvipager i hovedfeltet 

deltage i rævehalejagten. Følgefelt og ikke-medlemmer kan ikke deltage. 

 

Rævehalevinderen modtager en ”Ræve-nål” til selve Rævehalejagtens parade. 

 

Rævehalejagten vindes ved en Rævehalesøgning på 3 rævehaler som gemmes i skoven. Den ene rævehale har et lille 

mærke på. Alle ryttere som har fuldført Rævehalejagten er kvalificeret til Rævehalesøgningen. Finder 3 ekvipager hver 

en rævehale, er det rævehalen med mærket, som vinder. Finder en ekvipage 2 rævehaler, er det denne som vinder. 

 

Årets Rævehalejagtvinder følges til den afsluttende parade af feltets 2 ræve. Her udråbes vinderen af årets 

Rævehalejagt. 
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Bjælker, hestesko og andre mærker 
Efter 25 redne jagter modtager alle ryttere et rytterbånd (bjælke). 

 

Efter 5 års medlemskab modtager alle ryttere en sølvhestesko, som kan sættes på bjælken. 

Man skal dog have fuldført 25 jagter inden for de 5 år, for at modtage en sølvhestesko. Der 

kan ikke tildeles sølvsko, medmindre man har en bjælke at sætte sølvskoen på. Der må kun 

sidde én sølvsko per bjælke. 

 

Statistik omfatter både deltaget og fuldført i din sølvsko- og bjælkestatistik. Bjælker og sølvsko udleveres til 

generalforsamlingen. Det er dog ikke en betingelse at deltage i generalforsamlingen for at få sølvsko/bjælker. 

 

Årets jagt 
Årets jagt offentliggøres hvert år til generalforsamlingen. Der udsendes efter hver jagt et evalueringsskema til 

medlemmerne som kan besvares og inden generalforsamlingen samles resultaterne og årets jagt udnævnes. Årets jagt 

følger jagtåret og går således fra julejagt året før til om med Hubertusjagten.  

 

Hubertusjagten og Hubertusfesten 
Hubertusjagten ligger altid den sidste lørdag i oktober, hvor der afholdes hubertusfest om aftenen. Hubertusjagten 

byder på et opløb for alle ekvipager som har fuldført jagten. 

 

Årets Hubertusvinder i Fyns Jagtrideklub findes ved et opløb på 5-700m. Den første hest over mållinjen er 

Hubertusvinder. 

 

Ud over hubertusvinderen kårer Fyns Jagtrideklub også årets næstsidsterytter. Dette sker ved, at en af bestyrelsen 

udpeget rytter sætter opløbet i gang. Denne rytter fungerer under opløbet som ”slutlinje”. Dvs. rytteren lige foran den 

der sætter opløbet i gang altid er sidste rytter og rytteren lige foran denne er næstsidstevinder. Alle der kommer hjem 

efter den der har sat opløbet i gang tæller ikke. Man skal under opløbet konstant ride fremad, man må ikke krydse sit 

eget spor, stoppe op eller bakke. 

 

Hubertuskæden overdrages til Hubertusfesten, og vinderens navn bliver indgraveret i kæden. Denne kæde passeres 

videre til den nye vinder året efter. 

 

For at være kvalificeret til opløbet skal man have fuldført Hubertusjagten, fuldført min. 4 jagter i indeværende år (her 

er julejagten inkl.) og være tilmeldt Hubertusfesten. 

 

Samme rytter og fuldblodsheste kan ikke vinde 2 år i træk. 

 

Hubertusvinderen ekskorteres af de 2 ræve til afslutningsparaden, hvor 

vinderdækkenet lægges på hesten. Samme aften holdes 

Hubertusfesten. Hubertusfesten afholdes som en gallafest, hvor 

herrerne er i smoking, og damerne i lange kjoler. Lodsejere, hjælpere, 

æresmedlemmer og andre inviteres også til denne fest. 

 

Der er tradition for, at formanden rider master til Hubertusjagten. Derudover har sidste års Hubertusvinder den ene 

rævepost. 



Jagthåndbog, Fyns Jagtrideklub Sidst opdateret: 24/10-2019 

 

 

10 

Hubertusjagt i Dyrehaven, København 
Hvert år må FJR deltage med 5 ekvipager i Hubertusjagten i Dyrehaven, København. 2 ekvipager fra bestyrelsen, og 3 

ekvipager fra klubbens medlemmer. 

 

Der sendes en mail ud til alle medlemmer kort efter rævehalejagten, og her har alle medlemmer mulighed for at 

tilkendegive deres interesse og ønske om at komme med i Dyrehaven. Herefter er det bestyrelsen der udvælger, hvem 

der skal afsted. 

 

Bestyrelsen vælger ud fra interesserede, som har bidraget og hjulpet til bygning og nedtagningen af jagter, som har 

hjulpet og bidraget til klubben, i øvrigt er godt springene, og har en stabilt springene hest. Deltagelse i Hubertusjagten 

i Dyrehaven i København offentliggøres til jagten inden (omkring 3 uger før). Derudover informeres på klubbens 

facebook og der rundsendes en mail til alle medlemmer. 

 

Når man skal ride i Dyrehaven er der regler, som er vigtige at overholde. Vi repræsenterer FJR, og skal derfor ride så 

professionelt som muligt. Uniformen er den sædvanlige jagtuniform og der må IKKE rides med hjelmkamera. Der må 

ikke springes med én hånd, jubles eller råbes over springene, ej heller i magasindammen. Sikkerhedsveste skal bæres 

INDEN FOR den røde ridejakke; også selvom din vest er rød. Ekvipagen skal have fuldført minimum 6 jagter i 

indeværende år i egen klub. Det er i øvrigt det deltagende medlems ansvar at orientere sig om de til enhver tid 

gældende regler for deltagelse i Hubertusjagten i Dyrehaven på Sportsrideklubbens hjemmeside. 

 

Der vil altid være en erfaren rytter fra bestyrelsen som tager sig godt af nye deltagere og sætter dem ind i turens forløb. 

Vi tilstræber os selvfølgelig på at springe så mange spring som muligt fire og fire, hvilket giver fantastiske billeder og en 

skøn oplevelse for både ryttere og publikum. 


