
 

HJOR Orienteringstræning i en Coronatid 
Sammen hver for sig med afstand 23. maj 2020 

 

1. Ridtet skal gennemføres d 23/5 i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 18.00  

 

2. Ridtet skal dokumenteres i form af a) et billede af ekvipagen/holdet med startnr (kan 

være stævnenummer på trense eller det kan være nummervest eller lign) og b) et billede 

af ex. Endomondo, Runkeeper eller Equilab med angivelse af dato, starttidspunkt, 

distance og ridetid. Billeder af de ”skatte” der skal findes undervejs – gerne taget så det 

kan ses at man er til hest.  

 

3. Der er tre muligheder:  

Klasse 1: 4-7 km med 3-8 km/t  

Klasse 2: 7-10 km med en hastighed på 3-8 km/t 

Klasse 3: 15-20 km med en hastighed på 7-12 km/t 

 

4. Ca ½ -1 time før planlagt ridetid modtager man en mail med et antal ”skatte” der skal 

findes og fotograferes undervejs. Der vil være tale om ting som man typisk kan finde i 

områder hvor man færdes til hest.  

 

5. En ekvipage må kun starte en klasse, man kan vælge at ride alene eller som et hold på 

op til 4 ekvipager. Der skal kun sendes et sæt billeder for et hold.  

 

6. Rytteren/holdet tilrettelægger selv sin rute, det er tilladt at anvende trækker i klasse 1.  

 

7. En start koster pr. ekvipage kr. 50 kr for medlemmer af Hjortespring rideklub og 80 kr 

for ikke medlemmer. Der vil være præmier til de mest fantasifulde eller sjove fotos af 

”skattene” blandt de gennemførte ridt i hver klasse. 

 

8. Tilmelding sker via mail til tilmelding@hjortespringrideklub.dk indeholdende rytterens 

navn og adresse, navn på hesten og klasse og eventuelt hold og gerne det tidspunkt man 

ønsker at ride ud. Tilmeldingsgebyr indbetales på 5490 0000910846, indeholdende ordet 

Skattejagt, rytternavn og evt hestenavn. Rider man som hold tilmelder og betaler man 

samlet. 

 

10. Tilmelding skal være modtaget senest den 20/5, tilmelding efter dette tidspunkt 

accepteres ikke. 

 

Vi glæder os til at ”se” jer ☺ 

 

Med Venlig Hilsen 

Hjortespring Rideklub 
 


