
 
 

Invitation til Hubertusjagt 

og Hubertusfest 2021 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Hubertusjagten  

Kl. 10.00 den 13. november 2021 – start fra Bidstrup Gods, Bidstrupvej 1, 8870 Langå.  
Parkering af trailere/lastbiler efter anvisning. 

Hubertusjagten er åben for alle medlemmer og indbudte gæster, der har redet mindst to fuldførte 
jagter i 2021 uanset klub.  

I det afsluttende ridt om rævehalen er deltagelse begrænset til de medlemmer, som  

Ø Har fuldført Hubertusjagten og mindst to tidligere tællende jagter i 2021  
Ø Har tilmeldt sig til Hubertusfesten 
Ø Er fyldt 16 år 

Årets Hubertusvinder vil ved paraden modtage den traditionelle rævehale og Nis Valdemars 
æresdækken skænket af Nis Valdemar. 
 
Efter en veloverstået Hubertusjagt vil vi nyde småkager og gløgg. 

 
 
Tilmelding 

Tilmelding skal ske på vedlagte blanket – se næste side. 
Tilmelding skal ske til klubbens kasserer Severin Lassen på severinlassen@gmail.com senest 
mandag den 1. november 2021.  

 
 
Opstaldning  

Jørgen Steen, Nørregade 36, Laurbjerg, 8870 Langå. 
Pris kr. 150 kr. pr. dag (pris er inkl. halm og udmugning). Betales forud ved tilmelding.  

 
 
OBS: Det anbefales at tilskuere kører i 4x4 biler.  

 

 

 



Hubertusfesten  

Kl. 18.30 på Hotel Randers, Torvegade 11, 8900 Randers C.  
Der henvises til parkering ved rutebilstationen. 

Modtagelse af dagens Hubertusvinder i Gobelinsalen – med velkomstdrinks.  
Gallamiddag i festsalen. 

Menu 
 

Rimmet laks, syrnet fløde, skilt med grøn olie, syltet tapioka og agurk, sprødt rugbrød og urter 
 

** 
Mørbrad af ungdyr, stegt kål, gulerodspuré, syltet perleløg, karse og rødvinssauce 

 
** 

Gateau Marcel med frisk vaniljecreme og syltede nødder 
 

** 
Kaffe & the med småkager 

 
Kl. 01.30 natmad: Italiensk pølsebord, behørig garniture, lyst og mørkt brød 

 
Kuvertpris inkl. natmad og fri bar til kl. 01:30   895,00 DKK  

 

OBS: Fri bar består af fadøl, sodavand og husets vin. Cognac/likør til kaffen er for egen regning.  

Musik: Der vil være musik under middagen, og efter middagen spiller Prime Time op til dans. 

Påklædning: Galla. 

 
Overnatning 
Vi har reserveret 10 værelser på Hotel Randers. Sidste frist for bestilling er den 1. november. 
Overnatning aftales direkte med Hotel Randers på tlf.: 86 42 34 22 eller hr@hotel-randers.dk.  
Oplys venligst Jydsk Jagtrideklub ved bestilling. 
Afregning direkte med hotellet inden afrejse. 
 
Alternativt: Dan Hostel Randers, Gethersvej 1, 8900 Randers C. Tlf.: 86 42 50 44.  

**Du er meget velkommen til at invitere venner og familie med til Hubertusfesten ** 



TILMELDING TIL HUBERTUSJAGT 2021 

Jagtrytters navn (blokbogstaver)______________________________________________________ 

Tilmelder sig Hubertusjagten lørdag den 13. november 2021 kl. 10.00.  

Antal ryttere: __________ 
 
Antal gæsteryttere: __________ 

Antal personer (ryttere og tilskuere) til sandwich i pausen: __________ 

 

Startgebyr for Hubertusjagt: 1 jagtcheck + 150 kr. eller kr. 300 kr. som betales på dagen.  

Tilmelding til jagten SKAL ske på denne tilmelding, som kan sendes med post eller mail til 
severinlassen@gmail.com 

(Startgebyret inkluderer sandwich til ALLE dine gæster i pausen)  

 

TILMELDING TIL HUBERTUSFEST 2021 

Navn Sæt X Pris DKK Beløb 
  895,-  
  895,-  
    
    
    
Opstaldning hos Jørgen Steen    
Lørdag til søndag  150,-  
    
    
I alt overført til klubben    

Af hensyn til bordsætningen bedes både fornavn og efternavn anført. 
Totalbeløb indsættes på klubbens konto 9231 0002554275 senest mandag den 1. november 2021.  
Tilmelding skal sendes til klubbens kasserer Severin Lassen, og kan sendes med post eller på mail 
severinlassen@gmail.com  

Bindende underskrift 
 

_________________________________________________________ 



 
 

Hubertusvinderen 2019 – Ole Mikkelsen 


