
                             TILMELDING TIL EGNETHEDSTEST             

Søndag den 7. august 2022 

på Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Mark Vej 2, 6560 Sommersted 

Hestens navn:     Hoppe Vallak  

Hesten har pas udstedt fra:            HPT  HADK  Andet forbund 

UELN - stambogs nr:  

Licens nr. (DRF-GO):                                          Fødselsdato og –år:  

Far:       Mor:  

Ejers navn:  

Adresse:  

 Tlf.nr.:                                                        E-mail:       

Rytter:    Hjælper 

Kusk   hjælper  
 

 
 Delprøve – ridning:      
 Delprøve – kørsel:        

Pris for at deltage i én delprøve (inkl. gebyr til HPT):  pris: kr. 290,00  
Pris for at deltage i begge delprøver (inkl. gebyr til HPT)  pris: kr. 480,00  
 

 Boks: fredag til søndag Pris kr.  850,00 (i år er der ingen dag til dag lejemulighed) 
 Bestilt boks i forbindelse med kåring.  
 Tilskud til Storebæltsbroen fratrækkes med 250 kr. pr. hest – gælder kun for DTH 

medlemmer. Ved føl og følhoppe er der tilskud til begge dyr 
 

 Ikke-medlemmer betaler dobbelt takst. Kryds i rubrikken her og kryds i rubrik for hesten 
ovenfor. Ikke medlemmer kan tegne medlemskaber for resten af kontingent år.  
Pris kr. 325 (gælder til og med 30.9.2022) 

 
Priser er inkl. fremstillingsgebyr til DTH, kårings- eller bedømmelsesgebyr til HPT, start nr. 
og katalog (katalog kommer på e-mail til de tilmeldte). Hvis en hest trækkes pga. 
skade/sygdom, tilbagebetales beløbet minus 350 kr. til dækning af faciliteter.  

Hopper skal være kåret, vallakker registret med pas og begge 100% ren avl - HPT vil kontrollere 
efter modtagelse af tilmelding.  
 
 



                             TILMELDING TIL EGNETHEDSTEST             

Søndag den 7. august 2022 

på Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Mark Vej 2, 6560 Sommersted 

 
 
Blanketten indsendes til: Heidi Wunsch - Togårdsvej 9, Køng, 4750 Lundby  
eller som scannet udfyldt dokument (ikke billeder af udfyldt dokument) til 
kasserer@haflinger-dth.dk og beløbet indbetales til foreningen senest den 
14.07.2022.   

 

Ved efteranmeldelse ekstragebyr på 100 kr. Tilmeldingen er bindende.  

Tilmelding er først gyldig ved registrering af betaling.  
Konto: reg.nr. 1551 konto nr. 7442912.  
HUSK i rubrikken ”Meddelelse til beløbsmodtager”: Hestens navn.  

 

 

_____________________________________________________________________________________  

 


