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Følgefelt på Sportsrideklubbens jagter. 
 
Jagtledelsen har besluttet at afprøve noget nyt , nemlig et følgefelt. 
Følgefeltet ledes af en kompetent rytter på vegne af jagtledelsen, der springes IKKE, feltet rider sidst og 
jagtruten følges hvor det er muligt. 
Påklædning er valgfri, dog må klubuniformen (rød jakke og hvide bukser, mm) ikke benyttes (tweed er altid 
pænt). Stiv hovedbeklædning er obligatorisk.  
Jagter med følgefelt vil blive annonceret på hjemmesiden. 
Kræver medlemskab af SPR og betaling med en pony jagt check, som man skrive ”følgefelt” på samt udfylde 
erklæring. Jagten tæller ikke til jagtstatistikken. 
Hvis man af en eller anden grund, rider fra et af de almindelige jagter, og uden at være til gene kan vente 
på følgefeltet, mellem to repriser, må man godt ride videre sammen med følgefeltet. 
 
Første gang vi afprøvede dette, var på årets begynder jagt 20 august i Dyrehaven. 
Her et lille referat fra en af deltagerne: 
 
”FØLGEFELTET” 
 
Ja, så kunne man komme til at ride ”lidt jagt” bare det at prøve at være midt i denne skønne Dyrehave med 
en masse andre hesteglade mennesker i flotte røde jakker, hvide bukser, velpudsede støvler og heste, der 
skinnede. Festligt, fornøjeligt, forventningsfulde ryttere, rutinerede heste, og mange meget opmærksomme 
heste og ryttere samt gående, der nød det flotte skue. 
 
Når det så er sagt, så kom vi afsted – sidste reprise –  med en erfaren og dygtig Master – Henrik Erichsen  på 
sin  lynhurtige og meget vævre flueskimmel af en 18-årig velholdt araberblanding. Fantastisk tur, her var 
det alvor og her viste hesten og rytteren, om man havde lyst og evne til at ride på den ”rigtige jagt”.  
 
Det var superlærerigt, det gik stærkt, men ruten var velvalgt og en fantastisk oplevelse.  
 
Følgefeltet er en virkelig god idé, da man her kan prøve suset og spændingen, og om hesten i det hele taget 
kan klare andre heste i flok samt det at   være med i fællesskabet omkring ridningen, og opleve de mange 
forskellige skønne steder i Danmark, og se om det er noget, man har lyst til at være én del af. 
 
 
Sådan oplevede vi det. Superfint. 

 
Jannie Bachmann 
 
 

Der vil være  følgefelt på udvalgte jagter her i efteråret, nemlig 24/9 Tisvilde, 1/10 Donse og 29/10 
Ledreborg. 


