
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anmälan är bindande. E-postas till katarina@rotbrunna.se eller sändes till Katarina Eningsjö, Härnevi Rot-

brunna 18, 745 96 Enköping. Underskrift behövs inte om blanketten e-postas från hästägarens e-postadress.    

Hästägarförsäkran: Hästägaren försäkrar härmed att hästen endast kommer att delta under förutsättning att 

den erhållit föreskrivna vaccinationer mot hästinfluensa, under tre veckor före evenemangets början inte visat 

några tecken på smittsam sjukdom, under samma period inte varit uppställd i stall där smittsam hästsjukdom 

mig veterligen förekommit, är erforderligt tränad för deltagandet, samt i övrigt mig veterligen är fullt frisk. 

Anmälan till dressyr- och we-tävlingarna den 18 september sker via tävlingsdatabasen! 
 

 

    Anmälan till avelsvärdering:  Hingst 2500 kr och sto 2000 kr.  Blir hästen avelsgodkänd tillkommer  

        avgift för inskrivning i stamboken med 2.800 kr, vilken faktureras när inskrivningen är klar.                                                
 

    Anmälan till utställning: 500 kr Klass:        (ägaren ska vara medlem i Svenska Lusitanosällskapet) 
 

    Anmälan till Parad à la Golega: 50 kr (ryttaren ska vara medlem i Svenska Lusitanosällskapet) 
 

    Middag lördag       Antal:             à 350 kr    (Specialkost anmäles till katarina@rotbrunna.se) 
 

    Medlemskap i Svenska lusitanosällskapet: 250 kr  
 

Boxar (med spånpellets) och boende finns i begränsat antal. I första hand för långväga gäster.                                  

Bokas hos katarina@rotbrunna.se och betalas mot faktura.  

Priser: Box meeting: 500 kr.  Box, dag: 300 kr.  Boende i dubbel- eller trippelrum: 300 kr/natt inkl frukost. Eget säng-

linne medtages. Ett par enkelrum finns: 400 kr/natt inkl frukost.   
 

 

    Boende fre-lör,   Boende lör-sön  Antal:        à 300 kr inkl frukost, eget sänglinne. Begränsat antal. Bokas även 

hos katarina@rotbrunna.se) 

 

 
 

Hästens namn: Födelsedatum:  

 Lusitano                             Lusitanokorsning  Hingst      Sto        

Far: Mor:  

Uppfödare: Morfar: 

Originalnr / inskrivningsnr (Inscrito … com o no). T.ex. 123/2001.  

Finns i hästpass och på inskrivningsbevis (Boletim de Inscrição):    
 

Pass nr:  

Ägare: Telefonnr:  

E-post:   

Adress:  

Avgift kr: 
Betalat till:  bg 5471-0918 

                    swish  123 589 76 57 

Återbetalning av avgift görs till   bankkonto,   pg,   bg,  nr: 

Övrigt:  Datum:  

Underskrift: 

 
 

 

           Anmälningsblankett till: 
 

          LUSITANOFEIRA 
  

          ROTBRUNNA HÄST & KURSGÅRD 
 

          17 SEPTEMBER 2022 
 

          Sista anmälningsdatum: 4 september  
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