deltog i gudstjänst. Han fick då en uppenbarelse
som gjorde gällande att om han inte omedelbart
slutade jaga och vände sig till Herren skulle
hans liv ”gå åt helvete”.
Jaktsäsongen 201 4 är här!
Hubertusjakten 2014 går av stapeln 1/11 med
start på Fisksjöäng 10.00 och upplopp på Gärdet
mellan 13.00 och 14.00 beroende på vädret.

Hubert föddes ungefär 657 och dog 727. Efter
uppenbarelsen
ägnade
sig
Hubert
åt
kristendomen och blev 708 utnämnd till biskop
av
Maastricht.
3:e
november
743
helgonförklarades Hubert och blev St. Hubertus.

För att få tävla om rävsvansen på
Hubertusjakten måste man ha deltagit i två
förjakter och hela Hubertusjakten.
Enligt ett gammalt citat ”kan den som inte
hoppat hindren utan ridit bredvid inte betraktas
som annat än åskådare”. Ytterligare ett villkor är
att man är med på Hubertusbalen.

Varför rider vi jakter?
Utöver ovanstående så rider vi jakter för att
utveckla vår egen förmåga att ta oss fram i
terrängen, för att få hästarna modiga och säkra
på alla typer av hinder och framförallt för att vi
har så fantastiskt kul.
Jaktridning är ingen enskild aktivitet utan något
vi gör tillsammans. Därför har vi kul tillsammans!

Stockholms Fältrittklubb bildades 1886 i
samband med att prinsarna Carl, Eugen och
Oscar tillsammans med ett antal framstående
kavalleriofficerare ridit en snitseljakt ute vid
Drottningholm.
Den första Hubertusjakten reds 1896 och detta
har blivit en årligen återkommande tradition med
ett undantag, 1940 då jakten ställdes in p.g.a.
krigsutbrottet. I år rider vi alltså vår 118:e
Hubertusjakt.

Bakgrund
Hubertusjakten rids till minne av Den Helige
Hubertus, jägarnas skyddshelgon.
Sägnen gör gällande att Hubert var ute och
jagade en långfredag, samtidigt som de troende

Vilka kan vara med?

Utmärkelser

I SFK:s jakter får alla vara med, du behöver
inte vara medlem i SFK!

Den som deltagit ”en hel” jaktsäsong, d.v.s. i två
förjakter samt Hubertusjakten, erhåller Prins
Carl-medaljen till minne av SFK:s stiftare.

SFK:s jakter är anpassade för vuxna ryttare till
häst. Barn och ponnyer får av säkerhetsskäl inte
vara med.
Hästarna kan vara av varierande ålder, de
yngsta som varit med på de tidiga förjakterna
har varit tre år, fyråriga hästar kan med fördel gå
med hela jakter, det viktiga är att man tränar sin
häst med något/några längre galoppass under
veckorna så att orken finns.
Gemenskapen med andra hästar är den bästa
garantin för att hästarna på ett naturligt sätt lär
sig att ta sig an olika hindertyper.

SFK:s Jaktplakett delas ut till de som deltagit
under flera Jaktsäsonger (brons 5 och 10 år,
silver 15 och 20 år samt guld 25 år).
Vinnaren av Hubertusjakten erhåller ett
vandringspris instiftat 1995 av den tidigare
mastern, redaktör Bengt Gustafson.

SFK:s kanske finaste utmärkelse är Bäste
Jaktkamrat, instiftat 1917 av Doktor Lars
Flodquist.
Vinnaren
utses
jaktryttarna.

ett upplopp på ca 300 m och som sker som
avslutning av Hubertusjakten. Den som inte vill
”skena” låter bli.

Hubertusbalen
Hubertusbalen går av stapeln 1/11 på mässen
på Kavallerikasernen (K1:s mäss).

av

Utmärkelsen,
som
endast delas ut till
medlem i SFK, består
av
en
statyett
föreställande Carl XII.
Statyetten som 1926
”för evigt” vanns av
generalmajoren greve
Reinhold von Rosen
skänktes
1927
av
honom till SFK att användas som ständigt
vandringspris.
När året har gått och det är dags att lämna
statyetten vidare erhåller den ”gamle” Bäste
Jaktkamraten som minne och tecken på
utmärkelsen en miniatyr av statyetten.

Hur går det till?
SFK:s jakter leds av en master. Mastern
bestämmer var jaktspåret går. Efter mastern
rider två pikörer, dessa visar hur brett jaktfältet
kan vara beroende på hur terrängen ser ut. Efter
pikörerna och främst i jaktfältet rider Master i
Fältet. Som ryttare i fältet får man inte rida förbi
Master i Fältet.
Jaktridning i detta sammanhang innebär inte att
man har en flock skenande hästar i terrängen.
Jaktfältet rör sig värdigt och kontrollerat i ca
300–350
m/min,
alltså
ett
lugnt
banhoppningstempo.
Det enda tillfälle då det rids för allt vad tygeln
håller är kapplöpningen om rävsvansen som är

Samling: 18.30
Klädsel: Mörk kavaj (Mörk kostym eller smoking,
på engelska ”Black tie”)
Anmälan till jaktfunktionär, detaljer kommer
senare.

När rider vi, hur man anmäler sig och vad
kostar det?
2014 års första förjakt är 27/9, samling vid
Fisksjöäng, jakten startar 10.00. Förjakterna
avslutas också på Fisksjöäng.
Förjakterna fortsätter sedan lördagarna 4/10,
11/10, 18/10 samt 25/10 med efter hand stegrad
svårighetsgrad och längd.
Årets Hubertusjakt rids alltså 1/11 med Rendezvous (start) på Fisksjöäng och med Halali
(målgång) på Gärdet.
Ingen föranmälan krävs.
Kostnader




Förjakterna kostar 200 SEK/gång
Hubertusjakten kostar 400 SEK/gång
En hel jaktsäsong kostar maximalt 800
SEK.

Avgiften betalas till jaktfunktionärer på plats.
Vi vill gärna se dig i våra jaktfält. Är du
osäker, kom till första förjakten eller ring oss.

För mer information kontakta:
Marianne Loodin, +46 (0)76 881 8104 alt.
marianne.hemma@gmail.com
Uppdaterad information finns efter hand på
www.sfk.a.se
Telefon: 08-664 31 94
Telefax: 08-664 61 41
Plusgiro: 25 40 60-7

Stockholms Fältrittklubb
Storängsvägen 27
115 42 Stockholm

kansliet@stockholmsfaltrittklubb.se

Org. Nr: 802005-3040

