Hubertus 2016
W dniu 30 października 2016 roku w siedzibie naszego Ogniska , w Forcie 49 ¼ „Grębałów” w Krakowie ,
odbył się HUBERTUS – tradycyjne święto jeździeckie połączone z zabawami jeździeckimi.
Pogoda dopisała (pomimo chłodu) – wyszło nawet słońce. Zmagania rozpoczęliśmy konkursem trzech
beczek – w dwóch wersjach: dla jeźdźców zaawansowanych oraz dla najmłodszych (z sekcji dziecięcej)
wraz z rodzicami. Dla młodszej grupy odbył się dodatkowy konkurs – niespodzianka : „..Pierwszy raz
byłam na „Hubertusie” wczoraj. Było bardzo fajnie! Dostałam Zodiaka, a Zodiak to podobno
najgrzeczniejszy koń w całej stadninie, więc się bardzo ucieszyłam. Ja byłam w grupie najmłodszych,
dlatego miałam być z mamą. Pierwsza konkurencja polegała na tym, żeby jak najszybciej przejechać
określoną trasę. Mama prowadziła konia i chciała bardzo szybko dobiec do mety i tak pobiegła, że aż
toczek spadł mi z głowy. Niestety nie udało się zdobyć żadnego miejsca, ale mama mnie uspokoiła, bo
powiedziała, że będzie jeszcze druga konkurencja. Bardzo się ucieszyłam, bo miały to być ćwiczenia
gimnastyczne na koniu, a ja trenuję gimnastykę artystyczną. Zdobyłam pierwsze miejsce i dostałam kubek
z konikami ze stadniny oraz kotylion. To był cudowny dzień. Emilka Dulny..”
W dalszej części obchodów odbyły się jeszcze dwie konkurencje : konkurs w oparciu o test Caprilliego oraz
konkurs Tatarski. We wszystkich konkurencjach udział wzięło 15 uczestników.
Po zakończonych zawodach uczestnicy wraz z kibicami zgromadzili się wokół ogniska – nie było co
prawda pieśni, ale usmażona ciepła kiełbasa wszystkim poprawiła humory.
Po południu nastąpił kulminacyjny punkt programu – gonitwa za lisem. Zdobywcy I oraz II miejsca w
każdej konkurencji zawodów wzięli udział w gonitwie. Lisem została jedna z instruktorek na koniu Lizus.
Po wielu zabiegach, pułapkach, podchodach, lisią kitę schwytała Aleksandra Dudek na Zodiaku i to ona
będzie uciekać przed „myśliwymi” w przyszłym roku.
Wraz z zapadnięciem zmroku wszyscy uczestnicy zebrali się w Tradytorze, gdzie zostały rozdane
pamiątkowe dyplomy oraz kubeczki.

Zwycięzcy konkursów :
Konkurs trzech beczek oraz konkurs w oparciu o test Caprillego - Patrycja Zamojska na Czeremoszu
Konkurs tatarski - Oliwia Jóżkowicz na Lizusie
Konkursy dla najmłodszych :
Konkurs trzech beczek – Jadwiga Gunia na Dalinie
Konkurs Niespodzianka – Emilia Dulny na Zodiaku

