HUBERTUSJAKT!
Söndagen den 19 oktober kl. 12:00
 Klass 1: ”Travjakt”- Lugnare runda med skritt,
trav och galopp om man vill. Även möjlighet att
hoppa några små hinder. Från J2 och S2. Stillsam
jakt efter rävsvansen.
 Klass 2: ”Galoppjakt”- Snabbare runda med
skritt, trav och galopp och flera hinder (man
måste inte hoppa dem om man inte vill). Från J4
och S3. Upplopp med jakt efter rävsvansen för
alla som vill och vågar…!

Årets Hubetusjakt
kombineras med

för att fira det nya ägarförhållandet på
Varbergs Ridskola. Tårta, erbjudanden och
happenings i stallet från kl. 11.30. Deltagare i
Hubertusjakten kommer kunna delta i kalaset
strax före jakten börjar, samt mellan klass 1
och klass 2. Räkna med en heldag på ridskolan!
Mer info om tårtkalaset på separat anslag.

Exakta starttider och gruppindelning meddelas senast dagen före. Båda
grupperna utgår från ridhuset och rider på markerna omkring Kvarnagården.
Det slutgiltiga målet är att fånga en rävsvans! Deltagare får räkna med att vara
funktionär under den klass man själv inte rider. Efteråt serveras jaktmiddag
med soppa och våffla. Punsch för er som har åldern inne!
Klädsel: Hjälm, handskar och säkerhetsväst (obligatoriskt för alla). Gärna
traditionell stilig kavaj i valfri färg! Kanske en liten fjäder i hjälmen?
Båda klasserna är öppna för alla ryttare, både med ridskolehäst och med
privathäst. Ponnyer och stora hästar kommer att rida samtidigt.
Pris (Inklusive middag 75 kr):
Ridskolehäst:
250 kr
Privathäst:
150 kr
Betalning sker kontant till kontoret senast en vecka efter anmälan för att
säkert behålla sin plats, dock senast på tävlingsdagen.
Det finns möjlighet att köpa bara middag för de som inte vill vara med och rida
(t.ex. föräldrar och syskon). Middagen kostar 75 kr och anmälan sker på
kontoret.
Om jakten inte går att genomföra, tex. pga väder eller underlag, kommer en alternativ
aktivitet att anordnas i ridhuset!
Anmälan öppnar på telefontiden 26 september och stänger tisdag 14 oktober. Avanmälan
ska ha gjorts inom anmälningstidens utgång för att startavgiften ska betalas tillbaka.
Anmälan sker genom direktkontakt med ridlärare på kontoret eller via telefon.
Tfn: 0340-14492 eller info@varbergsridskola.com (mail endast för privatryttare)

