ATT TÄNKA PÅ INFÖR HUBETUSJAKTEN
Klädseln skall vara – bästa mundering. Manliga ryttare gärna i röd
kavaj eller rock.
Lägg gärna en lapp i fickan med ditt namn och kontaktperson, alt
telefon med en ICE-kontakt.
Hästen skall märkas med numret till SFK:s sambandsmobil. Vi har
beredskap för att hämta upp rymmande hästar. I första hand skall ni
koncentrera er på att ta hand om kamraten som har blivit övergiven
av sin häst.

SFK.s sambandsmobil –
Obs - NYTT nummer –
073 565 08 07
Gå gärna igenom all information som finns på SFK:s hemsida,
Jaktsektionen.

www.sfk.a.se
Du som kör själv, läs informationen

Parkering – K1 samt Ridväg - start

PARKERING AV TRAILER samt INFART TILL TAPTEN NEDANFÖR K1
Du som kommer ensam, utan chaufför, kan parkera på Ryttarstadion och rida ned till startplatsen. Vi
får stå på vägen mellan den icke avstängda ridbanan, t v om vägen upp mot K1 och Galoppbanan.
Lasta ur och fäll upp lemmen samt packa ihop er. Lämna inget gödsel.
Kommer du från staden svänger du in till höger strax innan infarten till Ryttarstadion. Kommer du
från Lill-Jansskogen är det till vänster strax efter Ryttarstadion. Ta sikte på butiken Mille Nottie, det
är vid deras skylt som du svänger ned på gångvägen.
Bilden visar infarten till gångvägen, mot ridbanan, där vi får parkera/stanna. Ta ut svängen, se upp
för stenen till vänster. Efter lastning är det att fortsätta framåt nedför backen, svänga höger och upp
på Lidingövägen.
Samma gäller för tapten i ekbacken framför K1.
INGEN PARKERING PÅ GRÄSYTOR – mycket bra, inför kommande jaktsäsonger, om detta
respekteras.
Parkering på Södra Djurgården; info vid start.
Frågor till mig, Marianne, 0768 81 81 04 eller vår sambandstelefon 073 565 08 07

RIDA FRÅN RYTTARSTADION TILL STARTPLATS.
Absolut enklast – på andra sidan Gröna banan, lite till vänster, ligger
Tältstallet. Jaktryttarna därifrån rider till start kl 09.30. Livdragonerna
passerar också vid denna tid. Anslut till någon av dessa grupper.

Om du inte får sällskap;
Ta galoppbanan, fortsätt ridvägen, vänster om Ryttarstadions
parkeringsplats, över asfaltsgatan in mot skogen, över järnvägen, tag
vänster på ridvägen, Prinsens väg. Då den delar sig håller du höger.
Vid trevägskorsningen håller du höger, asfaltsgata, liten
uppförsbacke. Rakt fram, då den delar sig håller du höger. Följ den
tills du kommer till en bom, håll vänster. Förhoppningsfullt har du
redan sett oss.
Om du behöver assistans ring Marianne, 0768 81 81 04 alt SFK:s
sambandstelefon 073 565 08 07, vi lotsar dig.

