
 

Fjordhesten Danmark 

Tilm. til ’Cup Vilhelmsborg’ 2018 

 

 

Tid og sted  Den 18.-19. august på Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320  Mårslet 

                                                                

Om ejeren 
Medl.nr af Fjordhesten Danmark (skal oplyses)  

Navn  

Gade/vej  

Postnr./by  

Tlf.  Mail  

 

Om rytter (kan oplyses senere i mail, hvis ikke besluttet på anm.tidspunktet) 

Medl.nr af Fjordhesten Danmark (skal oplyses)  

Navn  

Gade/vej  

Postnr./by  

Tlf.  Mail  

 

Om mønstrer (kan oplyses senere i mail, hvis ikke besluttet på anm.tidspunktet) 

Medl.nr af Fjordhesten Danmark (skal oplyses)  

Navn  

Gade/vej  

Postnr./by  

Tlf.  Mail  

 

Om fører ved agility (kan oplyses senere i mail, hvis ikke besluttet på anm.tidspunktet) 

Medl.nr af Fjordhesten Danmark (skal oplyses)  

Navn  

Gade/vej  

Postnr./by  

Tlf.  Mail  

 

 

Om hesten                                                                              skriv hingst, hoppe eller vallak 

Navn  Køn 

Ident/stb.nr.  Født år 

 

 

Om anmeldelsesgebyrer 
Ved anmeldelse modtaget senest den 17. juli 2018 

Anmeldelsesgebyr  kr.    350,00 

Opstaldning i boks fra fredag kl. 12.00                                           kr.    800,00  

Eller, hvis det passer bedre i planerne torsdag efter kl. 16           kr. 1.000,00                          

  

Betaling i alt  

 

Om betalingsmåde  
Betaling sker via webbank til Fjordhesten Danmark: reg 7670, konto 6228485 

Husk at skrive ’Cup Vilhelmsborg’ og hestens navn i bemærkninger, så vi kan identificere din betaling. 

 



Side 2 af anmeldelsesblanket vedr. ’Cup Vilhelmsborg 2018’ 

 

 

 

Om ejercertifikat, hestepas og katalog 
Hestens ejercertifikat og pas SKAL medbringes til kåringspladsen. 

Hesten SKAL være ejerskiftet, dvs. ejer på udstillingstidspunktet SKAL være registreret i Hestedata. 

Katalog udleveres på kåringspladsen (kan forinden downloades fra hjemmesiden). 

 

Underskrift 
Jeg erklærer, at oplysningerne på denne anmeldelsesblanket er korrekte og at den anmeldte hest er sund og 

rask. Evt. dyrlægeerklæring (f.eks. vedr. skader) skal indsendes sammen med anmeldelsen. 

Data, der som følge af denne anmeldelse registreres om hest og ejer, kan frit benyttes af Fjordhesten 

Danmark og Stambogskontoret (SEGES│Heste).  

 

Dato og sted: 

 

Ejers underskrift: 

 

Mailes til avl@fjordhest.dk senest den 17. juli 2018 (vi bekræfter modtagelsen) 

Hvis brev: Fjordhesten Danmark, v/Birgit Mortensen, Norddalen 9, 5260 Odense S (send i ’god’ tid), 

også her bekræfter vi naturligvis modtagelsen.  

 


