Sponsorer til Club Hubertusjagt 2018

Støt Hubertusjagten
Som supplement til Sponsorbidrag
fra erhvervsvirksomheder, private
bidrag og betaling fra rytterne selv,
er det nu også muligt for publikum
at støtte Hubertusjagten.
Vi håber, at rigtig mange vil bidrage
til, at denne over 100 år gamle
festdag for ryttere og publikum kan
leve videre.

foto ved Bent Ursin og Djfoto.dk · layout: fortun Lyntryk

Donationer sker via

Mobile Pay til 64105.
Der vil i år også være mulighed for
at se Hubertusjagten gratis, på
streaming TV via vores
hjemmesider:
C.A. Levin’s Fond samt Dagmar og Leon Levin’s Fond

HUBERTUSJAGT søndag den 4. november 2018

www.sprjagt.dk og
www.Hubertusjagt.dk

SPORTRIDEKLUBBENS HUBERTUSJAGT 2018
Om Hubertusjagten
Hubertusjagten er en symbolsk videreførelse af de gamle parforce-jagter, som
Dyrehaven oprindelige er anlagt til. Her lod man hunde støve ræven op og
intet var fastlagt på forhånd. I dag er der ingen jagthunde, ruten er planlagt og
ræven erstattet af to erfarne ryttere med rævehaler på deres røde jakker.
Dyrehaven er i 2015 optaget på UNESCOs liste over verdensarv på grund af
det enestående stisystem, som blev anlagt i 1680’erne af Christian V.
Formålet med de stjerneformede veje var, at kongen kunne have udsyn over
vildt, hunde og jægere i forbindelse med parforcejagt som nutidens
jagtridning er en direkte videreførelse af.
Til Lands, Til vands og i luften
Hubertusjagten er cirka 11 kilometer lang og tager halvanden time.
Undervejs passerer rytterne både opbyggede og naturlige forhindringer, som
er indbydende for hesten. Ruten går gennem Ulvedalene og omfatter udspring
ved Sandskredet og en tur gennem Magasindammen. Selve jagten afsluttes,
som noget særligt denne dag, med et opløb for den gruppe ryttere, som har
kvalificeret sig hertil. Opløbsstrækningen går ad den gamle galopbane fra
Hjortekær med målet nord for slotspladsen.
Hubertusjagtens Roller
Alle ryttere er klædt i flotte, røde jakker med sort krave samt hvid skjorte,
hvide ridebukser og hvide handsker – en særlig dansk tradition.
Jagtens øverste myndighed er master, som bærer en høj stiv hat og rider et
stykke efter de to ræve. Rytterne må ikke overhale Masteren, som bestemmer
jagtens tempo. Bagerst i feltet rider Bagmaster, som sørger for at alle følger
trop.
Hubertusjagten adskiller sig fra årets andre jagter ved at slutte af med et 800
meter langt kapløb. Den hurtigste rytter, som passerer målet, vinder
Hubertusjagten. Jagtens vinder modtager Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Marys Ærespræmie ved Eremitageslottet.

Program

FORHINDRINGSLISTE

10.00

1. etape starter ved
Peter Lieps Hus

10.50

Hvil ved Eremitageslottet

11.05

2. etape starter ved
Eremitageslottet

11.20

Magasindammen (punkt
29 på oversigtskortet)

11.30

Hubertusjagten er slut

11.40

Hubertus Hesteopløbet

11.50

Hubertus Ponyopløbet

Ræve

12.00

Præmieoverrækkelse
ved Eremitageslottet

Chris Winther
Henrik Friis

Master

Mette Kaufmann

Sidemaster

Erik Laub
May-Britt Kattrup

Bagmaster

Niels Goldschmidt

Ponymaster

Katja Andersen

Ponybagmaster

Karin Winther

Alle tider er ca. tider
Sportsrideklubbens Jagtledelse
står for arrangementet.

OFFICIALS

1. ETAPE

2. ETAPE

1. Træstamme
2. Træstamme
3. Træstamme
4. Tripplebar
5. Dyb landing
6. Dyb landing
7. Ulvedalene
8. Ulvedalene
9. Træstamme
10. Reck
11. Dyb landing
12. Hurdle Oxer
13. Træstamme
14. Træstamme
15. Udspring ved sandskredet
16. 4 bomme
17. Oxer
18. Træstamme
19. Gran Hurdle
20. Gran Hurdle

21. Træstamme
22. Dyb landing
23. 4 Bomme
24. 4 Bomme
25. Træstamme
26. Reck
27. Grøft m/3 bomme
28. Reck mellem højene
29. Udspring i Magasindammen
30. Høstvognen
31. Gran Hurdle
32. Gran Hurdle

Greve jagthornsblæsere

Samaritter

Ændringer af ruten kan forekomme.

HOLD DYREHAVEN REN - SMID IKKE PROGRAMMET I SKOVEN

