Tro- og Loveerklæring
Tro- og loveerklæring fra den ansvarlige person som er ejer eller bruger af heste, der deltager i stævne,
kursus, kåring eller andet fællesarrangement for islandske heste.
Denne erklæring skal være udfyldt hjemmefra og skal afleveres til stævne-/kåringslederen eller anden
ansvarlig person i forbindelse med indsyningen, og den afleveres sammen med hestens pas.
Sammen med denne erklæring kræves dokumentation for influenzavaccination.
For heste i WRL og DRL klasser, kåringer og øvrige FEIF arrangementer:
Vaccinationsreglerne følger FEIFs regler (feif.org) og kan også findes på Dansk Islandshesteforenings
hjemmeside (islandshest.dk). Seneste vaccination er foretaget højest 6 måneder og 21 dage siden.
For heste til D-stævner og øvrige arrangementer på samme niveau:
Fra 2019 gælder en særlig dansk regel. 3 basisvaccinationer er først et krav fra 2013, og seneste
vaccination skal være foretaget maksimalt 365 dage før stævnestart. For heste basisvaccineret før 2013
er kravet 2 basisvaccinationer.
Hesten må ikke være vaccineret tættere på end syv dage før ankomsten til kårings- eller stævnepladsen.
Disse krav gælder også for importerede heste.
Arrangement:________________________________________ Dato:________________________
Hestens navn:_____________________________________________________________________
Reg. nr.__________________________

Køn_________________

Programnr:_______________

Farve og aftegn: ___________________________________________________________________

Undertegnede ejer/bruger af ovennævnte hest forsikrer hermed på tro og love at:





Hesten ikke de sidste 3 uger fra d.d. har vist nogen tegn på smitsom sygdom.
Hesten ikke de sidste 3 uger har været opstaldet, hvor der er smitsomme sygdomme.
Hesten ikke de sidste 3 uger har været i kontakt med heste, der er eller kan være lidende af en
smitsom sygdom.
Hesten er i god træningstilstand, samt så vidt vides er fuldstændig rask.

Jeg forpligter mig samtidig til at vise godt ”horsemanship” ved at:





Overholde Dansk Islandshesteforenings love og regler.
Overholde de almindelige etiske regler for omgang med heste på og udenfor banen.
Overholde gældende regler for doping, som vedrører både hest og rytter.
Udvise hensynsfuld adfærd overfor hesten, naturen, andre interessenter og hinanden.

Sted:____________________________________ Dato:__________________________________
Ejer/brugers navn:________________________________________________________________
Ejer/brugers underskrift:___________________________________________________________
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