
  

 

 

 

Till våra klubbmedlemmar 
 

Inbjudan till Träningstävling i Trail och Trail at hand 

 

Plats: Vi kommer att vara på Ålberga gård. 

Träningstävlingen kommer att ske i ridhus, framridning i del 

av ridhuset. 

 

Tid: 6 April mellan kl. 10 – 13 

 

Coach för dagen: Josefin Odeberg 

 

För de den som vill går det bra med någon som leder 

hästen. 

Valfri gångart/individuell anpassning av svårighetsgrad 

mellan hinder 

Möjlighet att rida banan 2 gånger finns 

Alla får rosetter. 

 

Fika, mackor, ev. korv med bröd kommer finnas till försäljning. 

 

Innan urlastning skall hästpass/vaccinationsintyg samt hästägarförsäkran uppvisas 

 

Kostnad per ekipage: 150kr,  

då ingår alla ritter under dagen. 

 

Sista anmälningsdag: 28 mars 

 

Anmälan sker till: wrn@wrn.nu  
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HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN
Datum

Hästägarförsäkran
ska uppvisas på
tävlingsplatsen,

innan du lastar ur hästen.

Jag försäkrar härmed på heder och samvete

• att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag, icke visat några tecken som
   kan tyda på smittsam sjukdom,

• att hästen under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall, där smittsam hästsjukdom
   mig veterligen förekommit, samt

• att hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt kan
   misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom,

• att hästen är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk,

• att från denna dag garanterar jag att dessa punkter gäller även från denna dag fram till
   tävlingsdatum

Namn

Födelseår Färg och teckenKön

Ras

Häst

Ryttare/handler eller målsmans namnteckning
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