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TILMELDINGSBLANKET 

Tjekliste: -BEMÆRK! Sidste tilmelding 10. juli 2022 (eftertilmelding dobbelt gebyr 11. juli – 9. august 2022) 

● Udfyld udstillerdata (side 1) 
● Indskriv data for heste, der skal deltage og beregn pris (side 2) 
● Hvad skal hesten deltage i (side 3) Her skal der laver en pr. hest  
● Indbetalt beløb på foreningens konto: 2510 – 3497431416. eller Mobilepay 65462 Internationale overførsler: SWIFT – BIC NDEADKKK og IBAN: DK 382 000 349 743 

1416 (tastes ind uden mellemrum). OBS! Vær opmærksom på ved udenlandsk overførsel via netbank, at det ikke er foreningen, der skal betale for overførslen!! 
Vælg ”delte omkostninger”, og så skal du huske at indregne omkostninger på ca. 40-80 kr. 

● Ved indbetaling, skriv DAMOCHA og udstillers navn: f.eks.: DAMOCHA ”Lene Hansen” 
● Underskrevet tilmeldingsblanket scannes (eller tage et foto med din mobil) og sendes pr. e-mail til kasserer@pre-horse.dk Brug venligst en lav opløsning (100dpi). 

Alternativt kan tilmeldingsblanket sendes med traditionel post til : 

Birgitte Eiersted                                                                                                                                                                                                            
Lindegårdsvej 63, st. tv.                                                                                                                                                                                                              
9900 Frederikshavn 

 
Udstillers navn Udstillers adresse  Udstillers telefon 

 

 
Udstillers e-mail Udstillers avlerkode eller ejerkode Evt. stutterinavn 

 
 

Deltagelse i DAMOCHA 
 
Ja                             Nej                 
 

Deltagelse i stævnet lørdag  
 
Ja                      Nej  

Deltagelse ved fællesspisning lørdag . Pris 130-. kr pr. person 
 
Ja                      Nej 

Underskrift for, at udstiller bekræfter endelig tilmelding af heste listet på 
side 2 og på, at udstiller tilslutter sig de betingelser, der er beskrevet i 
propositionerne. 

 
 
 

Dato/Underskrift 
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TILMELDINGSBLANKET side 2 

Oplysninger på heste, du ønsker at tilmelde. Hvis du vil tilmelde flere heste, end kan være på denne side, så kopier denne side og udfyld den. 

HESTENES NAVN OG EVT. NR. CODIGO TILMELDES 
DAMOCHA  
KLASSE NR. 

PRIS I ALT PR. 
HEST 

    

    

    

    

HUSK: Har du betalt de 750 kr. for hesten så er der 2 dressur klasse, salgs- og hingst fremvisning inkluderet.  
DAMOCHA  pr. hest tilmeld ind den 11 marts 2022                                                                                                                                    750 kr.  

DAMOCHA pr. hest tilmed efter den 12 marts 2022                                                                                                                               1000 kr. 
Boks uden tilmelding til DAMOCHA                                                                                                                                                                400 kr. 

 
 

Dressurklasser                                                                                                                                                                                        50 kr./75 kr.*  
Deltager i foredrag fredag aften                                                                                                                                                                     (Gratis)  
Fremvisning af salgshest/avlshingst- pr. hest                                                                                                                                  50kr./75kr.*  
Sponsorgaver. Ønsker du at give en sponsorgave, udløser gaver for 300 kr. en ½ sides annonce i programmet.                                                 
Ved ønsker for, hvor gaven skal gives, skrives sektion. Der uddeles efter ”først til mølle” princippet.                                                                                
Logoer mailes til Birgitte Eiersted på mail kasserer@pre-horse.dk  

 

Brotilskud for udstillere fra Sjælland -360 kr. pr. udstiller. Kun gældende for tilmelding til DAMOCHA Minus- 
Betalt Depositum pr. hest                                                                                                                                                                                 400 kr.  Minus- 
  

Pris i alt 
 

 

 
* Prisen er pr. klasse/fremvisning Der koster 50 kr., hvis du har booket en boks, og 75 kr., hvis du ankommer, starter og kører igen uden at have hesten i boks. 
OBS Tilmelding til spisning sendes ud senere. 
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TILMELDINGSBLANKET side 3 

Her udfylder du hvad hesten skal deltage i. Du har med i de 750 kr. en klasse ved DAMOHCA og 2 start i lørdag dressur stævnen. 

Vil du kun ride dressur klasser koster det 50 kr. pr. klasse, hvis du har en boks (400 kr). Ønsker du ikke en boks koster en klasse 75 kr.  

Du kan også tilmelde hesten til salgs og avlshingst fremvisning 

HESTENS NAVN OG EVT. NR UDSTILLERS NAVN 
 
 

 

DAMOCHA  JA                        NEJ SEKTION  
RIDEPRØVE HOPPER* JA                        NEJ 
Navnet på rytteren hvis der ikke er ejeren der rider rideprøve   
 

 Klasser 1 2 
Dressur Lørdag                                              Angiv klasser (LD-LB) 16   
Dressur Lørdag                                               Angiv klasser (LA-Grand prix) 17   
Navnet på rytteren hvis der ikke er ejeren der rider   
 

Salgsfremvisning  Ja Nej 
Avlshingst fremvisning Ja Nej 
 

*Hesten skal være tilmeldt DAMOCHA 

 

  

 


