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Tävlingens namn 
     FORSBY SOMMAR-TREC 2023 

Tävlingsdatum 
30 JUNI – 2 JULI 2023 

Tävlingens plats 
     FORSBY GÅRD, 594 75 EDSBRUK 
 

Ryttare 
      

Födelseår – anges om du är under 22 år 
      

 

Gatuadress 
      

Postnummer och ort 
      

Mobiltelefon  
      

E-post       

 
      

Medlem i TREC-förening 
Göta          Svea          

 

Häst namn 
      

Registreringsnummer i hästpass 
      

Hästens ägare 
      

Kön 
Sto          Valack         Hingst   

Färg och tecken 
      

Född år 
      

Ras 
      

 
 

Klass 
Sätt ett kryss vid den klass du 
skall delta i. 

 C-klass           B-klass           A-klass             
Lättklass        C-klass par    B-klass par    A-klass par             

Jag deltar under den/dessa dagar1 Lördag POR          Söndag PTV/MA          
Jag vill delta i åldersgruppen: Senior                Young Rider                Junior                 Minior             

Lättklass: jag vill gärna rida  
orienteringen tillsammans med      

Namn 
      

ABC-parklass: jag tävlar i par med 
 

Namn 
      

Jag anmäler följande funktionär/ 
funktionärer 

Namn 
      

Underskrift: 
 
  
Underskrift ovan 
För ryttare under 18 år måste anmälan skickas in av målsman. E-post-anmälan går bra. 
 
 
Observera att samtliga uppgifter måste vara korrekt ifyllda för att anmälan ska vara giltig. Anmälningsavgift skall vara 
arrangören tillhanda senast i propositionen angiven dag för giltig anmälan. OBS! Stallplats bokas separat om inget annat 
anges i propositionen. 
 
För att fylla i kryssrutorna, dubbelklicka på rutan och klicka i cirkeln för Markerad (istället för Ej markerad) 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Samtliga klasser kan arrangeras över två dagar. Arrangören kan välja att låta deltagare tävla en av dagarna, endast POR-
fasen alternativt endast MA+PTV-fasen. Detta ska framgå av propositionen. Ekipaget får ranking i fasen/faserna det tävlar 
men deltar inte i totalrankingen för tävlingen. En ryttare kan alltså delta två dagar i två olika klasser och med samma eller 
olika hästar. Se mer i det svenska nationella tillägget. 
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Logi för ryttare  
Logi 100 kr/natt i rum för flera personer. Ange på raden om det gäller för fler personer än enbart ryttaren. Jag 
bokar logi följande nätter: 
 
fredag 30/6 – lördag 1/7 100kr        ___________________________________________________________ 
 
lördag 1/7 – söndag 2/7 100kr       ____________________________________________________________ 
 
söndag 2/7 – måndag 3/7 100kr    ____________________________________________________________ 
 
Jag kommer sova i tält (0 kr)          ____________________________________________________________ 
 
Kost för ryttare  
För ryttare ingår lunch under lördagens POR-fas. Ange på raden om någon medföljande person också vill boka 
mat. Det finns möjlighet att ta med egen mat för dig som inte vill boka mat av oss. 
 
Fredag 30 juni 
 
lunch 80 kr               _____________________________________________________________ 
 
em-fika 25 kr           _____________________________________________________________ 
 
middag 100 kr           _____________________________________________________________ 
 
Lördag 1 juli 
 
frukost 35 kr            _____________________________________________________________ 
 
lunch 80 kr (ingår för ryttare) _______________________________________________________ 
 
em-fika 25 kr           _____________________________________________________________ 
 
middag 100 kr           _____________________________________________________________ 
 
Söndag 2 juli 
 
frukost 35 kr            _____________________________________________________________ 
 
lunch 80 kr               _____________________________________________________________ 
 
em-fika 25 kr           _____________________________________________________________ 
 
middag 100 kr           _____________________________________________________________ 
 
Måndag 3 juli 
 
frukost 35 kr            _____________________________________________________________ 
 
 
Matallergi: ______________________________________________________________________ 
 
Hästen 
Medtag egen mat och vattenhink till din häst. Hage till hästen ingår i anmälningsavgiften. Ett fåtal boxar finns 
att hyra för de som önskar det. Medtag eget strö eller köp strö på plats. 
Jag önskar hyra box till min häst á 200 kr för hela helgen     
Jag önskar köpa strö på plats (spån)                                        
Jag önskar köpa hö på plats                                                       
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Skicka denna blankett ifylld till malinbillsdotter@gmail.com.   
Frågor och mer information: Malin Billsdotter Östersten, 070-207 57 62, malinbillsdotter@gmail.com  
 
 
 
 
Information angående personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna på denna blankett kommer att ingå i av 
föreningen fört register över tävlingar och tävlingsresultat. Resultatlistor kan publiceras på föreningens 
hemsida samt på www.trecsverige.se. OBS: Inga resultat publiceras för debutklass! 
 
Licenskrav/försäkring 
För att tävla i ABC- samt Lättklass krävs ryttarlicens vilken inkluderar ryttarförsäkring. Vid medlemskap i 
TREC-förening ingår licens och därför är medlemskap ett krav vid tävling. Sverige har två föreningar: Göta 
och Svea. Undantag för medlemskravet gäller för tävlande i Debutklass samt vid första tävlingstillfället i 
Lättklass. 
 
För juniorer under 16 år som vill rida i grupp/par utan vuxen medryttare måste ett separat intyg skickas in. 
Detta ska vara påskrivet av ryttarens målsman och skickas in i god tid per post. Tävlingsorganisatören kan 
dock besluta att samtliga juniorer under 16 år måste rida med vuxen. 
 
Grönt kort i TREC 
För att tävla i AB-klass måste man ha Grönt kort i TREC för AB-nivå. För att tävla i C-klass behöver man ha 
Grönt Kort i TREC för C-nivå. Kurserna kan utföras endast teoretiskt, fast till häst är att föredra, se vidare 
information på www.trecsverige.se. 
                                                                                             

 
 


