
JAGT TILMELDING  2017. 

 
Rytternes tider og betingelser. 

Forudsætning for at ride jagt: du er springrytter og godkendt til jagtridning af Sus. 

27/09  ons  Jagtspringning fra 17.00 + Banebygning lørdag 23/9 eftermiddag+27/9 kl. 16.00 

04/10  ons  Terrænspringning fra17.00. Banebygning lørdag 30/9 eftermiddag+4/10 kl. 16.00 

06/10  fre Hele dagen er det muligt at bygge dit spring. Planlæg med Elva. 

07/10  lør    Træningsjagt 12-16 

12/10 tor Opløbsbanen tjekkes. Se endvidere under hjælperne. 

14/10  lør   Hubertusjagt 11.00  (Rep. af spring før jagten og nedtagning efter jagten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jeg er indforstået med at stille op med mindst en hjælper over 15 år nedenstående datoer.  

 

Hjælpernes tider og opgaver: 

27/9 ons Jagtspringning:  Hjælperne møder kl. 17.30 

eller 

04/10 ons Terrænspringning: Hjælperne møder kl. 17.00 

06/10 fre Jagt opbygning:       Hver rytter bygge et spring, som anvises.  

Jagtytteren og hjælpen medbring handsker og grensaks/sav.  

 Springene skal repareres inden Hubertusjagten og fjerne lige efter. 

12/10 tor Gennemgang af opløbsbanen 17.00 derude eller 16.45 på Orkk. 

Vi skal have en trailer med sand/jord til hullerne. + Spade/skovl. 

Hegnspæle til markering af huller. 4 støtter+strimmel plast til Mål. 

14/10  lør   Hubertusjagt.  Reparation af spring før Hubertusjagt og nedtagning efter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Klasse 1. egen hest el. part, hvor du betaler undervisn. ons+lør  600 kr. 

Klasse 2. egen hest el. part, hvor du betaler underv. ons el. lør  800 kr. 

Klasse 3. egen hest el. part, hvor du ikke betaler spring underv.   980 kr.  

Klasse 4. elevpony leje + jagt udgifter   1300 kr. 

 

……...klip her…………..klip her…………….klip her…………. klip her…….. 

 

TILMELDINGS SEDDEL JAGT 2017. 

Vælg indbetalings- og tilmeldings måde: 

1. Indbetal på Nordea Reg. 5750 Knt. 349 841 3624 kr. =___________________ 

   (Husk skriv ” Jagt + navn” på indbetalingen). 

   Send tilmeldingens blanketten  til: staevneorkk@hotmail.com eller læg i  

   stævnepostkassen ved pulten i stalden. 

 

2. Læg tilmeldingen og penge i kuvert i ”stævnepostkassen” ved pulten i stalden.  

Jeg har vedlagt i kontant kr.=___________________ 

 

Navn:______________________________Hest/pony:_____________________ 

Mobil nr.:___________________________E-mail:______________________ 

 

Navn på din hjælper:________________________ 

 

TILMELDING OG BETALING  SENEST  : 15/9-2017. 

mailto:staevneorkk@hotmail.com

