
                                                                                                                                                              
 

Træningskontrakt 
 

Hestens navn: 

______________________________________________________________________________ 

Hesteejers navn: 

______________________________________________________________________________ 

Hesteejers tlf. nr.: 

______________________________________________________________________________ 

Adresse: 

______________________________________________________________________________ 

Postnr.: 

______________________________________________________________________________ 

By: 

______________________________________________________________________________ 

Hesten ankommer den __/__-20__. 

Træningsaftalen træder i kraft den __/__-20__ og slutter den __/__-20__ (eller løber indtil 

aftalen opsiges af én af parterne). 

Skulle det ske at aftalen opsiges af én af parterne skal hesten afhentes inden 7 dage samtidig 

med at betalingen skal være afregnet og hestens pas vil blive frigivet.  

Prisen for 1 hel måneds træning er 5.000, -kr.  inkl. wrap. Alt andet, herunder også vitaminer, 

medbringes selv og skal være pakket i små poser således at 1 pose er doseret til hver dag.  

Betalingen vil blive krævet forud som indbetales når hesten afleveres. 

Prisen på træningen samt opstaldning og pasning af hesten på 5.000,00kr indsættes på 

følgende:  

reg. nr.: 7015      

Kontonr.: 1011932 Jyske Bank  

Ejer af hesten skriver hermed under på at hesten er blevet anbragt i træning hos Diana Øster 

Pedersen. 

Ejer skriver også under på at hesten fremstår sund og rask. 



                                                                                                                                                              
 

Ejer er forpligtiget til at have tegnet en ansvarsforsikring på hesten. 

Træner, Diana Øster Pedersen forbeholder sig retten til at underrette ejeren samt kontakte 

dyrlæge eller smed hvis dette ses nødvendigt på hesteejers regning og denne kontrakt fungerer 

som en fuldmagt for dette. 

Diana er forpligtiget til at varetage hesten fagligt korrekt, samt følge ”Stald Birkegaarden” 

ordensreglement og dyrevelfærdslovene samt at træne hesten op til 5 dage ugentligt. 

Træningen vil altid være tilpasset den enkelte hest, herunder antal af træningsdage, samt 

hvordan hesten trænes (rides, longeres, på bane, på tur, bomarbejde, osv.).  

Træner, Diana Øster Pedersen er ikke forpligtiget til at påtage sig ansvar for evt. sygdom eller 

hestens liv og førlighed, herunder skrammer som hesten måtte pådrage sig under 

opstaldningen/træningen.  

Derudover er træner ikke forpligtiget til at tegne forsikring der dækker ejerens hest – saddel tøj 

eller andet udstyr. 

Træningen sker på hesteejers eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som 

hesten måtte pådrage sig. 

 

 

 

 

                                                  

Hesteejers underskrift                                                                        Diana Øster Pedersen underskrift 

 

 

Dato: __/__-20__                                                                                          Dato: __/__-20__ 


