
Regler ved Hubertusjagten 
 
For at ride med i Hubertusjagten, kræves der en fornuftig grundkondition af dig og din hest/pony. Det kan sagtens 
opnås ved den normale bane ridning eller øvrig motionering. 
Der er dog nogle ting, som er gode at få trænet når man rider jagter, bl.a. faste spring, grøfter og vand. HUSK, gør 
det ALTID sammen med anden erfaren ekvipage. 
Hvis hesten/ponyen kan finde på at sparke er du PLIGTIG til at advare ryttere og andre der måtte befinde sig bagved. 
 
- Din hest/pony skal være mindst 4 år, og være vaccineret. 
- Du er selv ansvarlig for evt. uheld og skader du og din hest pådrager dig. 
- Heste skal kunne springe 85 cm, og ponyer 70 cm i de 2 gældende felter med opløb. (Klasse 1 og 2) 
- Klasse 2: Ponyer som ikke er målt, kan måles på startstedet. Måling gælder kun for den pågældende dag! 
- Klasse 3 ”Heste på ponyspring” rider i et felt lige efter ponyerne  
- Klasse 4 ”Bomme nær jord” har en springhøjde på ca. 40 cm for både hest og pony. 
- En pony, der i rides af voksenrytter, skal minium være kategori 1, og kan kun deltage i klasse 4 og 5. 
- Alle som opfylder disse krav, kan ride med, også selvom de ikke har redet jagt før. 
 
Opsadling og påklædning: 
- RØD trøje, ride eller regnjakke. 
- Sikkerhedsvest skal bæres af alle under 18 år i klasse 1, 2, 3 og 4. 
- Sikkerhedsvesten skal bæres indenfor trøje/jakke såfremt vesten ikke er rød. 
- Sikkerhedsgodkendt ridehjelm. 
- Ridestøvler eller ridesko + leggins/stift skaft. 
- Sadel og hovedtøj skal være i en forsvarlig stand. 
 
- Hubertusjagten varer ca. 3 timer incl pause halvvejs samt opløb til slut. 
- Jagten er ca 20 km, og ridtet foregår i moderat tempo, med skridt, trav og galop. 
- Der vil være ca. 35 forskellige former for forhindringer, som har en max højde på 70/85 cm. 
- ”Bomme nær jord - feltet” afviger enkelte steder fra Hubertus-sporet, - og med egen master. 
- Jagtfølget har en rute på sti-terræn og uden egentlige forhindringer, - og med egen master. 
 
Start og mål og opløb foregår på Vallensgård, Almindingensvej 22, Aakirkeby, hvor parkering for trailere og 
hestetransportere finder sted. Ingen heste eller parkering på græs vedligeholdt med plæneklipper !! 
 
Hubertusjagten starter kl. 12,30 præcis. Tilmelding og betaling sker på selve dagen i tidsrummet 11,00 til 11,45 ved 
indskrivningsvognen. 
 
Program med kortskitse udleveres til ryttere og publikum ved indskrivningsvognen. 
 
Det sædvanligvis store følge af biler med publikum vejledes og dirigeres på ruten ved hjælp fra Bornholms 

Politihjemmeværn. 
 
Før start oprangeres alle deltagerne på parade. Master orienterer ryttere og publikum om den forestående jagt og 
Bornholms Jagthornsblæserne blæser ”Hubertusmarch” og ”Jagt Begynd”. 
 
Master og ræv m/signalhorn rider frem og felterne følger efter. Deltagerne finder hver deres plads i felterne, og enhver 
god jagtrytter holder herefter denne plads. Det er velset hvis man har en langsom hest eller pony at placere sig 
bagerst i feltet. Når felterne nærmer sig forhindringer, giver master/ræv melding eller hornsignal. 
 
Det er vigtigt at holde rytmen i ridtet hen mod springene, ikke stoppe op, små-trave for at speede op til sidst, da dette 
ophidser hesten og giver dårlige spring både for dig og de ryttere bag dig. 
 
Man holder afstand til de foran ridende. Afstanden skal dog ikke være for stor, for en del af fornøjelsen ved jagtridning 
er netop at føle sig som en del af en samlet enhed/flok. Hvis man refuserer ved en forhindring, bør man omgående 
ride væk fra forhindringen for at gøre plads for resten af feltet. Når der igen er plads foran forhindringen, gøres straks 
et nyt forsøg. Master vil kunne stoppe unødige/forgæves forsøg, og kan om nødvendigt rykke ekvipagen til lavere felt, 
eller helt stoppe videre ridning i felterne. 
Hvis hesten ofte har tendens til at refusere, bør man ride ned bag i feltet, men hvis refuseringen blot er 
undtagelsesvis, bør man hurtigst muligt genfinde sin plads i feltet. Det er ikke tilladt at passere Master under jagten.  
 
Efter en forhåbentlig god og spændende jagt samles felterne til gennemførsel og overværelse af det afsluttende 
spændende opløb for henholdsvis heste og ponyer i de gældende felter. Kun de ekvipager der har gennemført hele 
jagten kan deltage i opløb. Der må i opløbet ikke rides med pisk. Hest/Pony af ren araber, - eller fuldblodsrace har et 
tillæg på 10 % af opløbsdistancen. 
 
Der vil blive kåret opløbsvinder for henholdsvis ponyer og heste. Vinderekvipagerne kan ikke deltage i selve opløbet 
ved næste års Hubertusjagt. Der indbydes ligeledes til hyggelig jagtbuffet samme aften kl. 18,30. 
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