
Synnejysk Jaut 
Mester 

Skt. Hubertus. 
Sommeren er så småt ved at indfinde sig, planlægning af markprøver, etableringen af 
efterårets og foråret 2019 terræner er ved at tage form.  
En af de vigtigste begivenheder i det forgangne år for os her hos familien Lønne, var sidste 
års Hubertus Jagt. En dejlig og minderig dag.  
 

Skt. Hubertus 2018 afholdes den 21 Oktober kl. 
8.30 i Rejsby – Ballum, tilmeldingen er åben for 
både Kontinentale og Engelske hunde. 
Der kan i år maksimalt deltage 3 hold a 10 hunde. 
Uden jagttegn ingen start.  
Der kan fældes agerhøns, fasaner, snepper, og 
bekkasiner.  
Den deltager, der på hvert hold, opnår flest point, kåres til 1. vinder på 
holdet, de tre 1. vindere konkurrerer i et finale slip, om en jagtpræmier 
samt naturligvis titlen. 
Synnejysk Jaut Mester 2018. 

 
Der er ingen kvalifikationskrav for deltagelse – men vildtfinderevner og et godt 
samarbejde, uden en masse støj og fløjten, mellem hund og fører vægtes naturligvis højt. 
De vigtigste regler for den Danske Hubertus prøve, er at hundene slippes parvis. Hver 
ekvipage forventes at blive sluppet 2 gange med fast sliptid.  
Føreren skal i år selv skyde over sin hund. 
Man har lov til at medbringe 4 patroner og der må maksimalt leveres 2 stykker vildt. 
Bedømmelsen sker efter et pointskema, hvor b.la. sikkerhed og effektivitet hos hund og 
jæger er i højsædet.  
Sikkerhedsfarve, galge, kniv og et velfungerende gevær er en naturlig del af udstyret. 
Der findes en mere detaljeret beskrivelse af regelsættet på nedenstående link. 
http://dgsk.dk/regler-for-hubertusproeve/ 
 
Dagen starter med morgenmad i Lene’s køkken, hvorefter vi får udleveret en lille 
madpakke. 

Efter endt motion for hunde og fører, samt kåring 
af den Synnejyske Jaut Mester 2018 servere Lene 

igen lidt godt til mavsen 😊 

 
Tilmelding sker efter først til mølle princippet, endelig 
tilmelding er først registreret på det tidspunkt der er indbetalt 
675 kr. til 24253944.  
 
Med håbet om en dejlig afslappende dag i det Sønderjyske.  
Erling Clausen, ESK. Flemming Sørensen, DPK. Anton Dahl, 
DGSK. Leif Anker KHK og Prøveleder Tonny Lønne.  
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