INBJUDER TILL

2014 års JAKTSÄSONG
på DJURGÅRDEN, Stockholm
I ÅR RIDER VI DEN 118:e HUBERTUSJAKTEN
Jaktsäsongen inleds med 5 förjakter följda av Hubertusjakten. Jaktsäsongen avslutas med Hubertusbalen på K1:s
officersmäss.
FÖRJAKTER rids lördag 27 september samt 4, 11, 18 och 25 oktober KL 10.00.
Samling på fältet nordost om korsningen mellan Husarviksvägen och Stora Skuggans väg, Lill-Jans-skogen. Ingen föranmälan.
GPS N59.3639o, E18.0854o
Den första förjakten är en utbildningsjakt särskild lämpad för ryttare/hästar som ej deltagit i jaktridning. Jaktbanans längd och
svårighetsgrad ökas under säsongen.
Klädsel: Ridkavaj, ridbyxor, polotröja eller skjorta med ärm, ridstövlar eller jodphursskor med shortchaps utan fransar samt godkänd
hjälm. Säkerhetsväst rekommenderas och vid otjänlig väderlek får regnjacka bäras.
Förse gärna hästen med telefonnummer till samordningspersonal, 070 913 4104. Ärtsoppa avnjutes gemensamt efter genomförd jakt.
HUBERTUSJAKT lördag 1 november. Samling på samma ställe som förjakterna kl.10.00 men med avslutning på Ladugårdsgärde.
Klädsel: Bästa mundering, vita eller ljusbeige ridbyxor och ridkavaj – gärna röd för manliga ryttare.
Häst skall förses med telefonnummer till samordningspersonal, 070 913 4104.
Kvalificering för att få rida om rävsvansen: minst två förjakter samt för vinnaren att man deltar på Hubertusbalen.
Den som rider en hel Jaktsäsong, d.v.s. minst två förjakter och Hubertusjakten, är berättigad till Prins Carl-medaljen. Sedan 1914 har
den delats ut till minne av SFK:s stiftare.
SFK:s Jaktplakett tilldelas 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, framlidne chefredaktören Bengt
Gustafson. Priset delas ut på Hubertusbalen.
Vinnare av vandringspriset Bäste Jaktkamrat, instiftat 1917, väljs av jaktryttarna innan balen. Det delas endast ut till medlem i
Stockholms Fältrittklubb, på Hubertusbalen. Nya medlemmar välkomnas.
JAKTAVGIFTEN, inkl. förtäring, är 200 kr per förjakt samt 400 kr för Hubertusjakten. Maxpris för hela Jaktsäsongen är 800 kr.
Betalning före start till Jaktfunktionär. Mycket gärna jämna pengar.
Medlemskap i Stockholms Fältrittklubb är inget krav men vi ser gärna att Du är medlem.
Ryttare ansvarar för att dennes häst har en för uppgiften tillfredställande utbildning, erfarenhet och kondition. Vi förordar
säkerhetsväst samt bra olycksfallsförsäkringar – för ryttare och häst.
Jakterna är INTE öppna för ponnys eller barn.
HUBERTUSBAL, lördagen 1 november på K1:s kavallerimäss, samling 18.30
Klädsel; smoking alt mörk kostym.
Middagsbiljetter säljs av Jaktfunktionärer. Vidare information kommer.
FRÅGOR besvaras av: Marianne Loodin, tfn 0768-81 81 04, helst sms eller marianne.hemma@gmail.com
Se även Stockholms Fältrittklubbs hemsida www.sfk.a.se under Jaktsektionen/Nyheter
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