Dagfari's Tro- og loveerklæring
Tro- og loveerklæring om sundhedstilstand hos heste, der deltager i Dagfari's klubstævner.
Denne erklæring skal være udfyldt hjemmefra og skal afleveres til den ansvarlige person i forbindelse med
indtjek. Hestens yderligere papirer skal kunne fremvises på forlangende og ved stikprøver.
Der foretages stikprøver af vaccinationsattester. Gyldig influenzavaccinationsattest skal derfor medbringes,
hvoraf det fremgår, at hesten er basisvaccineret, dvs. har fået to vaccinationer med mindst 21 og højest 92
dages mellemrum. Hesten skal derefter være vaccineret 1 gang årligt, senest 365 dage efter forrige
vaccination. Hesten må ikke være vaccineret senere end syv dage før ankomsten til stævnepladsen. For
heste påbegyndt vaccination eller med fornyet basisvacciantion efter 1. jan 2013 påkræves endnu en
booster som gives fra 5 mdr. og indtil 6 mdr. og 21 dage efter 2. vaccination. Disse krav gælder også for
importerede heste.
Arrangement:___________________________________ Dato:________________________
Hestens navn:________________________________________________________________
Reg. nr.__________________________Køn_________________Programnr:_______________
Farve og aftegninger: ___________________________________________________________
Undertegnede ejer/bruger af ovennævnte hest forsikrer hermed på tro og love at:








Hesten er korrekt vaccineret efter gældende regler.
‰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
smitsom sygdom.
‰Hesten er i god træningstilstand, samt så vidt vides er fuldstændig rask
‰Hesten ikke er blevet behandlet med medicin, hverken indvortes eller udvortes, inden for
2 uger før deltagelse i ovennævnte arrangement. Fra denne regel undtages dog
behandling af småskader, varmebehandling, behandling med insektmidler, samt
vaccination (dog senest 7 dage før deltagelse).

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






‰at overholde Dansk Islandshesteforenings ridereglement.

‰at overholde de almindelige etiske regler for omgang med heste på og udenfor banen
‰at overholde gældende regler for doping, som vedrører både hest og rytter.
‰at optræde på en sober, ædruelig og ordentlig måde, både overfor heste, officials og
andre ryttere.
‰at optræde på en sådan måde, at jeg lever op til Dansk Islandshesteforening´s
værdigrundlag.

Sted:_____________________________ Dato:__________________________________
Ejer/brugers navn:___________________________________________________________
Ejer/brugers underskrift:_______________________________________________________

Udarbejdet særligt til Dagfaristævner - senest opdateret maj 2013

af en

