SPORTSRIDEKLUBBEN
JAGTLEDELSEN

Hubertusjagt i Dyrehaven er en årlig og folkelig tradition, som du inviteres til at blive en del af.

Siden år 1900 har Sportsrideklubben afholdt Hubertusjagt i Dyrehaven den første søndag i november.
Der blev klubben stiftet netop med det formål at organisere jagtridningen, og klubben var den første større
sammenslutning af militære og civile ryttere i Danmark.

Hubertusjagten er en folkelig tradition, og for jagtrytterne den årlige kulmination på et års mange jagter i
skov, på strand og på herregårde og godser rundt om på Sjælland og øerne.
Gennem disse jagter kvalificerer rytterne sig til årets Hubertusjagt. Alle møder op i røde jakker og fint
pudsede støvler. Omkring 100 nystriglede heste indtager spændt området omkring Peter Lieps til tonerne af
jagthorn, hundes gøen og summen fra de tusinder af tilskuere, som er draget til en af årets store begivenheder
i Danmark.

Sportsrideklubben tilbyder igen i år virksomheder mulighed for at blive profileret for 30 - 40.000 personer,
hvor budskabet er forbundet med natur, heste og efterårshygge i forbindelse med den årlige Hubertusjagt
www.hubertusjagt.dk.

Vi håber, at en række virksomheder vil være med til at sponsorere Hubertusjagten.
Et ”medlemskab” af Club Hubertusjagt 2019 kan erhverves ved et sponsorat på kr. 10.000 +
moms og selvfølgelig gerne mere.
For sponsoratet får man sit navn/logo på de 12.000 programmer, der uddeles ved 6 låger ind til Dyrehaven
den 3. november, sit navn/logo på målbanner samt på skiltet på den hestevogn, som transporterer
hornblæserne til slotspladsen, hvor den står under hele 2. etape. Speaker vil fra slottet nævne vores
sponsorer.
Logo/navn kommer også på både www.sprjagt.dk under jagtafdeling samt på forsiden af
www.hubertusjagt.dk og under sponsorer evt. med direkte link til egen hjemmeside. På disse hjemmesider er
logo/navn et helt år.
Vi håber, at mange igen i år vil være med i denne klub.
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Igen i år produceres livestreaming TV direkte fra Hubertusjagten. Ved deltagelse i Club Hubertus er der
mulighed for at få sit logo med på streaming TV. Et fast skilt før, under og efter koster ekstra 2.000 kr. +
moms, og hvis man vil have firmanavnet på en rulletekst nederst på skærmen, som løber konstant under hele
udsendelsen, er prisen 5.000 + moms. Har man har sit logo med, modtager man et link i ugen inden, således
at man kan vise det direkte fra egen hjemmeside. Ellers sendes det via vores hjemmesider:

www.sprjagt.dk og www.Hubertusjagt.dk
De streamede produktion vil være tilgængeligt i en længere periode.
Hubertusjagten er en begivenhed, som omtales i en række medier, men vi ved endnu ikke, om der kommer tv
dækning og i givet fald i hvilken udstrækning, men også det arbejder vi med.
Hvis du/I kunne være interesseret i at blive medlem af ”Club Hubertusjagt 2019” må du/I meget
gerne kontakte Mette Kaufmann på mette@kaufmann.dk eller på telefon 40 30 05 65.
På grund af produktionstid er vi desværre nødt til at sætte tidsfristen til den 1. oktober, hvis man ønsker at
komme med i program og på div. skiltning.
Med venlig hilsen
Mette Kaufmann
Jagtledelsen
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