Jagtkampagne 2018
En dejlig uge med et uovertruffet fællesskab omkring hestene og klubkammeraterne. En uge hvor
man både fik koblet af, men også oplevede adrenalinsuset på de tre fantastiske jagter i løbet af ugen.
Alt sammen i den smukkeste og mest indbydende natur og arkitektur
Tekst: Debutanterne
Både forplejning og service var i særklasse, og fornemmelsen af at være ventet og meget
velkommen var gennemtrængende. Der var tydeligt stor opmærksomhed på at gøre vores oplevelse
fuldkommen, hvilket lykkedes til fulde. Vi takker jagtledelsen for en velforberedt kampagne, hvor
alt fremstod gennemtænkt og velkoordineret, og hvor man samtidig var omgivet af passionerede
hestemennesker med fokus på jagtridningens mangfoldighed på tværs af køn, alder og kultur. Alle
var velkomne.
Ankomst til Gutshaus Stolpe
Alt var pakket og klar til tidlig afgang søndag morgen, denne morgen var det dog ikke den
almindelige søndagsjagt, der ventede, men en tur til det smukke Gutshaus Stolpe (www.gutshausstolpe.de) og jagtkampagne i 6 dage. Som debutanter var vi ekstra spændte og lidt nervøse:
Hvordan skulle færgeturen dog gå? Hvad med vand? Ville hestene nu stå stille i traileren osv. De
fleste deltagere havde booket samme færgetid, som desværre viste sig at være forsinket, men
samtidig bød denne forsinkelse på lejlighed til at øve lancier, til aftenens gallamiddag, midt på
kajen i Gedser. Så var vi i gang.
Undervejs blev vi opdateret med information angående trafiksituationen, og man fik fornemmelsen
af, at nogle bekymrede sig om, at turen blev så nem som mulig, og at man samtidig var ventet med
glæde. Alt i alt en dejlig fornemmelse som fortsatte ved ankomst. Vi blev modtaget af jagtledelsen,
nogle viste vej og sørgede for, at man parkerede hensigtsmæssigt, andre ordnede traileren, så man
hurtigst muligt kunne tage hånd om hestene. Der var styr på bokse og folde samt forplejning til både
heste og ryttere.

Rytterne blev indlogeret på smukke værelser på Gutshaus Stolpe Relais & Châteaux og modtaget af
vores vært Kurt, som deltog i både jagt og middage. Vi mærkede tydeligt, at Kurt havde anstrengt
sig til det yderste for at gøre vores ophold til noget helt særligt. Alt kunne lade sig gøre, og det søde
personale var hjælpsomme i alle situationer.
Jagter med spændende udfordringer
I løbet af ugen red vi 3 jagter, som alle var forskellige – her var spændende, nye udfordringer som
fx spring ud over sandskred i klitlignende skrænter, til smukke, dybe grøfter i bredder, vi sjældent
møder i den danske natur. Onsdagsjagten foregik på det smukke Vanselow og var med hunde fra
Mecklenburger Meute. Det var en helt fantastisk og unik oplevelse at få lov at deltage i disse
traditionsrige jagter. Alt var tilrettelagt, så alle, heste som ryttere, fik nogle fantastiske jagter.
Hestenes humør var i top, og hver dag fik de også skabt venskaber og relationer på foldene og under
jagterne. Efter jagterne gik vi direkte til sen frokost i klubuniformen – den karakteristiske røde
jakke med blanke knapper, hvide bukser og sorte støvler. Kun sporer og hjelm lod vi blive i stalden.
I hver frokost indgik morsomme og nørdede taler og sange som i enhver fest. Hvor ellers kan en
tale, omhandlende at man har mistet og fundet sin plastronnål, skabe jubel! Vejret var med os, og vi
sad ude til sent i skæret fra stearinlys og lyskæder. På mellemdagene blev der pudset udstyr, sejlet i
kano og båd, der blev masseret ømme nakker og rygge, der blev badet, løbet og cyklet ture.
Fællesskabet var i centrum, der var plads til forskelligheder og unikke personligheder og højt til
loftet.
Den særlige ”jagtrytterånd”
Noget af det mest unikke ved denne, og sikkert andre kampagner, var, at alle var velkomne – høj
som lav, ung som gammel – alle mødtes med samme respekt og nysgerrighed på, hvem vi var. Der
var et fællesskab, som for os står som noget helt særligt, alle var opmærksomme på hinanden, der
blev hjulpet, hvor man kunne. Den særlige ”jagtrytterånd” kom til udtryk flere gange under
kampagnen. Det var en selvfølge, at man afventede en smed inden en jagt, så alle kunne være med,
uanset om jagten blev lidt forsinket. Det vigtigste var, at alle var med, og at hestene fik de mest
optimale forhold forud for en jagt. Ligeledes var der en særlig evne til at koordinere, kommunikere
og samarbejde, da en hest og rytter var faldet i trakehnergraven. Både hest og rytter kom op uden
skrammer, takket været den høje grad af tillid blandt rytterne og evnen til at kommunikere og træffe
resolutte beslutninger i en meget presset situation.
Jagtkampagne er en rejse for de ryttere og heste, som drømmer om at være sammen i en uge om
deres store passion for terrænridning, faste forhindringer og dybe venskaber.
En uge ud over det sædvanlige. Stærkt vanedannende. Lykkebarometeret er helt i top efter en uge
på jagtkampagne. Prøv det!
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