
    KONTRAKT
vedrørende træning af islandsk hest

TRÆNER

CVR. nr.

HESTENS 
EJER

CVR. nr.

HESTEN

Født, den:  

og registreret med reg. nr.: 
.

UNDER OPHOLDET

TRÆNING- OG HÅNDTERING

EJERS FORPLIGTELSER

Det er aftalt at hesten trænes i højest 4 uger
Det er aftalt at hesten trænes i mere end 4 uger

Aftalen løber mellem datoer:_____________________________ 

TRÆNERS FORPLIGTELSER

, den
HESTENS EJER

, den
TRÆNER

GENERELLE INFORMATIONER
• Alle priser i kontrakten er inkl. moms
• Træner har en erhvervsforsikring såfremt akutte/alvorlige 

skader opstår
• Kontrakten kan opsiges med 3 dages varsel
• Hesten opstaldes på ejers ansvar
• Besøg ved hesten under forløbet er tilladt så meget ejer ønsker

MISLIGEHOLDELSE

Træner gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at træner har 
tilbageholdsret i hesten, hvis ejer ikke opfylder sine økonomiske 
forpligtelser i henhold til denne kontrakt, herunder betaler den aftalte 
pris, i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.

SYGDOM
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er TRÆNER 
forpligtet til straks at tilkalde dyrlæge og samtidig forsøge at komme i 
kontakt med ejer via ovennævnte telefonnummer. 

TRÆNER er således berettiget til på ejers vegne og regning at tilkalde 
dyrlæge i akutte skadetilfælde. Dyrlægens honorar betales af ejer.
• Såfremt hesten ikke er forsikret, kan dette anbefales.

Hestens ejer godkender dette:               Ja               Nej

FORVENTNINGER / ANDRE AFTALER 
Inkl. ejer's eventuelle ønsker til tilridningsforløbet:

Særlige/vigtige oplysninger om hesten:

SMED
 

Line Søgaard
Østergårdvej 11, 9500 Hobro - DK

DK 35418504

Følgende er aftalt vedr. ophold af hesten:
• Hesten er på fold minimum 12 timer dagligt
• Hesten fodres med wrap/hø 2-3 gange dagligt (mulighed for adlibitum)
• Hesten fodres med Duvil Basic Build (pillefoder)
• Hesten rides/trænes 4-5 gange pr. uge

Al udstyr og faciliteter som kræves for træning af hesten står for træners 
regning. 

Ejer er forpligtet til at betale den aftalte pris for ophold og trænings-
forløbet. (3.000 kr for 4 ugers træning, inkl. ophold)

Det er aftalt at hesten skal opstaldes 
På alenefold
Med 1- eller flere heste

Hestens ejer er oplyst om at hesten under hele opholdet, udelukkende
bliver håndteret af træner, Line Søgaard, og medhjælper, Mette 
Boldsen.
Under træningsforløbet kan hestens ejer ønske tilsendt billeder/video
fra træner eller medhjælper. (Dog helst efter 14 dage)

Det er aftalt at udgifter til smed og anden hovpleje dækkes af ejer.
Det aftales individuelt mellem træner og hestens ejer, hvornår
der er behov for smed/hovpleje. 
Hesten kan og må gå uden sko hos os så længe hesten ikke har
smerter, eller andre væsentlige problemer.

Priserne for hovpleje v. træners smed: (inkl. håndtering)
• Beskæring: 550 kr  -  2 sko: 600 kr  -  4 sko: 1250 kr

SOCIALE MEDIER
Under tilridningsforløbet vil træner og medhjælper benytte de sociale 
medier til fremvisning af specifikke træningsmetoder, 
udstyr, eller generel håndtering af unge heste. 
Hestens ejer er oplyst om at hesten kan fremgå i opslagene.
Det aftales individuelt om hesten må offentliggøres med navn.

________________________________________________

Eks. "Jeg ønsker mig en turhest"

Telefon nummer __________________________________________
E-mail ___________________________________________________
Adresse ___________________________________________________
__________________________________________________________

line@pro-sale.eu / +45 28606589




