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Manual för jaktdeltagare.
Detta är en enkel manual för ryttare som deltar på Dianaritterna eller Hubertusjakterna som anordnas av Stockholms
Fältrittklubb, SFK.
Vi beskriver förutsättningar och instruktioner för ryttarna och har man ytterligare frågor eller funderingar så
uppmuntrar vi ryttaren att ta kontakt med SFK Jaktsektion.
Målsättningen är att vi skall ha trygga jaktryttare och hästar i våra arrangemang.
All jaktridning med SFK sker på egen risk.
Ryttare
•
•
•
•
•
•

Ryttare skall vara över 18 år.
Ryttare skall ha godkänd hjälm och säkerhetsväst
Häst och ryttare skall vara försedda med telefonnummer (och viktig information) som ”upphittare” kan
ringa. SFK tar fram detta material som man får vid ankomst.
Ryttare rekommenderas medlemskap i ridklubb ansluten till SvRF. Som medlem i SFK har man
olycksfallsförsäkring och rabatt på jaktavgifter.
Oerfarna Ryttare rekommenderas att, innan deltagande på Dianaritt och/eller Hubertusjakt, ta lektioner för
att hoppa terränghinder. SFK kan stötta med kontakter till tränare för fälttävlan.
Jaktridning bygger på hänsyn mot andra ekipage. Som ryttare behöver du ha överblick och agera så att
problematiska situationer undviks inom fältet.

Själva Hubertusjakten och Dianaritten
•
•
•
•
•
•
•

•

Den som leder är Master. Master ger instruktionerna och väljer den väg som skall ridas.
Det finns två pikörer på vardera sida. Dessa markerar hur långt till höger respektive vänster fältet kan vara.
Master i fältet rider bakom Master och de som rider i fältet får ej passera Master i fältet.
Vi strävar efter att ha en kö-karl/kvinna som rider sist och som fångar upp alla och ger klarsignal till Master
när fältet är samlat.
Man rider an rakt mot hinder. Man svänger eller genar inte framför hinder.
Om man får stopp framför ett hinder skall man stå still med ekipaget tills fältet passerat. Sedan rider man
om hindret om man vill eller rider förbi och ikapp fältet.
Avstånd till framförvarande häst har tre tumregler.
o Skritten hästlängd
o Travtvå hästlängder
o GaloppTre hästlängder
Om du har en häst som är sparkbenägen ska du ha en röd rosett i svansen samt rida längst bak i fältet.

Instruktioner och kommandon
•
•
•
•
•
•

Jaktformering
Tally HoRyttare avKolonn med en (tät)
Kolonn med två (täter)
Tempoändringar-

Mastern i täten, pikörer samt mastern i fältet med jaktfältet bakom sig.
”Jakten” startar. ”hundarna” har fått vittring och fältet ger sig av.
stannar upp, samla fältet och hjälper den som ramlat av.
man rider en och en i led efter varandra.
man rider två och två i led efter varandra.
halt, skritt, trav och galopp.

Jaktdeltagare repeterar bakåt Masterns kommandon så att alla hör samt om ”ryttare av” rapporterar
jaktdeltagare framåt.

