
Sportsrideklubbens Jagtkampagne 2009, Sudermühlen 
Humøret, ekvipagerne og springene var i top. 
 
Årets jagtkampagne gik til Hotel Sudermühlen i Egestorf syd for Hamburg.  
Dette fantastiske sted ligger på Lüneburger Heide, som er et pragtfuldt 
hedelandskab på størrelse med Fyn. Stedet kan varmt anbefales til alle ryttere og 
heste som har hang til en afslappende eller udfordrende rideferie med god 
forplejning i skønne omgivelser.  
Turen fra Puttgarten til Hotel Sudermühlen med hestetrailer tager kun ca. 2 
timer.  

Traditioner er der mange af på en kampagne 
Gallamiddagen søndag aften er den første af traditionerne på kampagnen. Her 
varmes der op til kampagnens første jagt. 
Herrerne er i kjole og hvidt, dog gerne røde kjolejakker, og damerne i lange 
kjoler. Aftenen var præget af gensynsglæde, livlig snak, god mad samt dans og 
musik efter middagen. Også denne gang blev det bekræftet, at det er mere reglen 
end undtagelsen, at jagtryttere er de første på dansegulvet når musikken spiller 
op.  

Første jagt 
Første jagt var mandagsjagten. Det var en dejlig jagt med velbyggede spring på 
en fantastisk sandet bund, som er kendetegnende for området. Efter en jagt kan 
det knap ses, at 50 ryttere har passeret springene, hvilket er helt unikt. 
Til den første jagtfrokost i rødt var stemningen opstemt. Der blev givet snaps af 
de som havde fejlet ved eksempelvis at lade sig adskille fra deres hest eller 
overhale master. Også de som på anden måde havde gjort sig bemærkede, eller 
ønskede at gøre sig bemærkede gav en dram, så giverlisten var lang. Der blev 
sunget viser fra den nye jagtsangbog, og frokosten fortsatte til langt ud på 
eftermiddagen.  

Hundejagt 
Hundeglam blandede sig med lyden af trippende hestehove og jagthorn, da 
Hamburger Schleppjagd-Verein onsdag morgen blæste til jagt på gårdspladsen 
hos herremanden i Ehlbeck, som meget venligt havde lånt sine jorde ud til 
formålet. Forventningen og stemningen op til hundejagten var stor, da det var 
ventet, at tempoet og springene ville være højere end normalt. 
Portvin hørte der traditionen tro til, og enkelte franske nerver har den nok 
dulmet.  
Sporet til hundene blev lagt af rævene igennem vand og over spring, og herefter 
blev de 31 forventningsfulde og glade hunde, alle meget sikre mellem hesteben, 
sendt af sted af ”Master of hounds” samt hans hjælpere.  
Stort var indtrykket da hundene glammende og i samlet flok kom løbende 
efterfulgt af feltet. Hundene mistede på intet tidspunkt færten af ”ræven”, og 
enkelte gange forcerede de endda forhindringerne. 
Forhindringerne var velbyggede. Store, høje og solide, og i top hvad angik 
højden. Trakhenergrave, stammer på 125 cm, og hurdler på 145 cm.  



Men alle ekvipager kneb ballerne sammen og klarede jagten med bravour! 
”Mr. Hunt” alias Mr. Kröll som både deltog på mandagsjagten samt på 
hundejagten, og som har redet over tusinde jagter, rejste sig til frokosten og 
fortalte, at de forhindringer, som var sprunget til hundejagten ikke ses større til 
nogen anden jagt i Tyskland, og han var meget imponeret over kvaliteten af de 
danske ryttere og deres heste. 

Elses spilleaften 
Torsdag aften var det traditionen tro tid til ”Elses spilleaften”, som i år var blevet 
til ”Elses syngeaften”. Bands som ”Danser med drenge”, ”The Jordaneers”, 
”Tøsedrengene” og ”Danny Drags” optrådte, og der var nok at kigge på for både 
kvinder og mænd. Alt fra can can-piger til elefanter, men det var ”Dr. Hook” og 
hans  patienter der suværent vandt nogle af de flotte medbragte gaver til trods 
for, at deres nødkuffert indeholdt nok, til at den kunne stå af sig selv. 

De gule kraver 
Blandt de sorte kraver som er kendetegnende for Sportsrideklubbens 
jagtuniform, havde tre gule kraver havde sneget sig ind. Det var tre jagtryttere 
fra Jydsk jagtrideklub, men deres deltagelse var styrkende for vores sangtalenter 
og med stor succes for den fælles jagtånd. Vi håber at se dem igen til næste år! 

Fredagsjagten 
Fredagsjagten som er den afsluttende jagt foregik igen i nabolaget til Hotel 
Sudermühlen. Det var en kort men krævende jagt, hvor springene igen var i top. 
Der indgik 2 spring på Sahrendorf’s 2 stjernede millitarybane samt hurdler på 
165 cm. For at kunne se hen over de største af springene skulle man være min. 
180 cm høj. Igen red alle ekvipager jagten uden problemer.  
Til den sidste jagtfrokost i rødt blev prisen som ”Årets jagtrytter” uddelt til den 
af deltagerne, som har udvist særlig jagtkampagneånd  & jagtkammeratskab på 
årets kampagne. Prisen gik til en af vore selvudnævnte seniorer. Tidligere 
dansemester. Nu jagtkampagnemester. 
”De 3 gratier” havde traditionen tro digtet begavet og humoristisk om 
kampagnens forløb, og sang og underholdt til frokosten. Denne gang om 
sparetider, svedende ryttere, en storm der blæste folk omkuld, og mænd 
serveret i dametøj! 

Opbrud 
Lørdag var der opbrud ved et hyggeligt morgenbord, og igen drog hver til sit med 
sin firbenede ven efter en helt fantastisk uge i jagtrytterånd. Jagtledelsen havde 
igen i år gjort et fabelagtigt stykke arbejde, som blev værdsat af alle. 

Ånd  
Jagtridning handler om fællesskabet mellem hest, rytter og natur, og om 
fællesskabet ekvipagerne imellem, og det kommer særligt til udtryk på den årlige 
jagtkampagne. Som en af vore gæve jagtryttere siger: 
”Dressur- og springridning betragtes som ridekunst, men jagtridning er 
livskunst!” 
Hyp hyp hurra! 

Kirstine von Bülow 
 



 

 
Infoboks: 
http://www.hotel-sudermuehlen.de/ 
http://www.jagtridning-i-spr.dk/jagtkampagne 
http://www.lueneburger-heide.de/ 
http://www.sahrendorf-eventing.de/ 
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