
Anmälan till TREC x3 
Jag anmäler mig till  

� Lindebergs gård, Eneryda, 25-26 sep 2021 
Mejla din anmälan till maria.wernersson@outlook.com, avgiften swishas till 0705540181 

� Forsby gård, Edsbruk, 30-31 okt 2021 
Mejla din anmälan till ann@osterstrom.eu, avgiften swishas till 0705360613 

� Norregård 1, Norraby, Rottne, 23-24 april 
Mejla din anmälan till camillakastner01@gmail.com, avgiften swishas till 0709171512 

� Lättklass, 750 kr � C-klass, 750 kr � B-klass, 750 kr � A-klass, 750 kr � Senior 
� Jag deltar bara under POR-fasen på lördagen, 400 kr � Young rider 
� Jag deltar bara under PTV/MA-faserna på söndagen, 400 kr � Junior 
    � Minior 
Namn: ____________________________________________________________________________ 

Adress: ___________________________________________________________________________ 

Postnummer och ort: ________________________________________________________________ 

Hästens namn: _____________________________________________________________________ 

Hästens ras: ________________________________________ Hästens ålder: ______________ 

Jag beställer mat  

 � Lunch dag 1: 75 kr � Kvällsmat dag 1: 75 kr   
 � Frukost dag 2: 35 kr � Lunch dag 2: 75 kr 
 (Vatten/saft/kaffe/te/bröd/smör ingår, likaså för- och eftermiddagsfika för de som beställer mat) 

 Ange eventuell allergi 
 � Gluten � Laktos � Annat, ange vad: __________________ 

Viktigt att veta! 
Lindebergs gård, 25-26 sep (kontakta Maria på tfn 070-536 06 13 för mer information) 

• Du kan träna på Lättklass, C-klass samt B-klass. 
• Det finns inget boende på gården för ryttare eller medhjälpare. Tältplats (gratis) kan ordnas. 
• Toalett finns inne i stora huset. Det finns inte möjlighet att laga egen mat eller duscha. 
• Det finns ett inhägnat område för hästar. Du tar med eget stängselmaterial och bygger själv  

en hage inom området.  
• Om du vill ha något extra att äta eller dricka på lördagskvällen tar du med detta själv. 

Forsby gård, 30-31 okt (kontakta Ann på tfn 070-554 01 81 för mer information) 
• Du kan träna på Lättklass, C-klass, B-klass samt A-klass. 
• Logi finns på Forsby gård för 100 kr. Tältplats gratis. Fast hage 100 kr, box 200 kr för hela helgen.  

Gratis att bygga egen hage. 
• Om du vill ha något extra att äta eller dricka på lördagskvällen tar du med detta själv. 

Norregård 1, Norraby, 23-24 april (kontakta Camilla på tfn 070-917 15 12 för mer information) 
• Du kan träna på Lättklass, C-klass, B-klass samt A-klass. 
• Det finns inget boende på gården för ryttare eller medhjälpare. Tältplats (gratis) kan ordnas, 

eventuellt även uppställning för husbil/husvagn. Vandrarhem finns, 9 km. 
• Toalett och dusch finns i stallet. Det finns möjlighet att laga/värma egen mat. 
• Det finns ett inhägnat område för hästar. Du tar med eget stängselmaterial och bygger själv  

en hage inom området.  
• Om du vill ha något extra att äta eller dricka på lördagskvällen tar du med detta själv. 
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