
TILRIDNING/TRÆNING PÅ HAREGABGAARD: 
 
Aftale mellem: 
Udfyld navn og adresse + telefonnummer: 
 
 
 
 
 
 
Og………… 
 
Karin Hassing 
Haregabgård, 
Dragstrup 
3250 Gilleleje. 
SE-NR. 2625-3985  
 
 
 
DATO den 1. september 2006. 
 
 
 
Jeg glæder mig til at se din hest:  _____________________________    den:_______________2008   på  Haregabgaard 
til træning i: antal måneder:____________(Kan også aftales løbende) ! 
 
 
Hesten står her på ejers eget ansvar. Ejer betaler selv eventuelle dyrlægeregninger og sko i perioden. Ejer kan bruge 
egen smed eller træners smed. Når hesten ankommer skal der enten lige være givet ormekur- eller der skal foreligge en 
ny gødningeprøve analyseret af dyrlæge. Det anbefales at hesten har fået raspet tænder inden for de sidste tre måneder. 
Gyldig vaccinationsbevis skal vises ved ankomst. 
 
 
Hesten står på egen jordfold, evt. græsfold og boks. Tæt ved andre heste. Ønskes andet, aftales det individuelt. Hesten 
fodres med bedste kvalitetsfoder individuelt på træners regning. Ønskes andet foder aftales det individuelt. 
 
Hesten trænes ud fra hestens forudsætninger og præmisser. Det forventes at ejer selv tager løbende kontakt med træner 
for at få information om træningsforløbet. Eller man kan evt. få en email hver uge med beretning om træningens 
udvikling. Ejer kan evt. besøge sin hest en gang om måneden og se træningen eller andet efter aftale. 
 
Hesten trænes ca. 20 gange på en måned. En måneds træning koster 4500 kr. inkl. moms. 
 
Kan hesten af en eller anden årsag ikke trænes og evt. står her uden at blive trænet er dagprisen: 40 kr pr dag (32 kr 
excl. moms)- Dette kan ske i tilfælde af sygdom eller i tilfælde af at ejer ikke henter sin hest eller hesten ikke ankommer 
til det aftalte tidspunkt. 
 
Har du dækkener eller andet som du gerne vil have hesten skal benytte under træningsopholdet bedes det medbringes. 
 
Ved indgåelse af aftalen indbetales et àconto beløb på 2000,- dkr. På min konto: Reg. Nr. 3543      nr. 155 011 0937 
 
Herefter indbetales der hver måned bagud til den første. Hele beløbet bedes være indbetalt inden afhentning af hesten. 
 
Disse aftaler er lavet for at sikre begge parter bedst muligt; for vi begge kan opleve et behageligt samarbejde. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Karin Hassing. 


