
                                                                              
 

 

 
 

Mosson informationsapp i Share A Horse-projekter 
Hvorfor gøre brug af denne løsning? Hvordan kommer vi i gang?  
 

Hvorfor Mosson Owner- og Stable-apps?  

Det er alfa omega for hesteejerne at følge med i hestens dagligdag og udvikling ved løbende få info fra 

stalden omkring hesten – også i tiden mellem løbene.  

Men det er ikke altid let at nå at tale og informere alle ejere i en travl hverdag – specielt når det er et 

andelsprojekt.  

 

Share a Horse-konceptet er søsat med henblik på at gøre det lettere at give deltagerne en stor oplevelse 

som ejer af en væddeløbshest, uagtet det sportslige ambitionsniveau. Det sker primært i inddragelsen i 

livet med hestene, og det er her, at vi skal gøre væddeløbssporten aktuel for mennesker, der ikke i forvejen 

har det store kendskab. 

Derfor tilbyder Share A Horse at alle andelsejere får gratis adgang til at anvende ejerappen Mosson Owner.  

Ser du gerne, at hesteejerne har adgang til information via Mosson Owner, skal du som træner anvende 

Mosson Stable-løsningen. 

 

 
Mosson Stable-appen er udviklet som et planlægningsværktøj til hestestalde. Her kan du tilrettelægge løb, 

aftaler med smed, dyrlæge og lignende, samt til at bruge til at kommunikere internt i stalden.  



                                                                              
 

 

 
 
 
 
 
 
Man kan dog vælge kun at bruge Stable-appen til at 
kommunikere til ejerne af Share a Horse-hesten.  
 
Da anvendes blot denne ene funktion i appen:  
"Besked til ejere", til at sende info over i ejer appen. 
 
 
 
 

 
 

 
Sådan kobler du dit projekt op på Mosson 
 

1. Træneren skal oprette et abonnement til Mosson Stable. 
→ gå ind på hjemmesiden: www.mosson.dk, og opret et abonnement, der passer til det antal 
heste, der skal inkluderes i løsningen 
 

2. Opret andelshesten i Mosson Stable-appen 
→ Under din profil på www.mosson.dk oprettes Share a Horse-andelshesten  
→ Indtast navn og stamdata 
     NB: HUSK at anvende hestens korrekte registreringsnummer (samme som i sportsinfo).     
Herigennem kan data automatisk overføres for sportssystemet. 
→ Tip: Opret også her medarbejdere – så alle får sin egen profil og login til appen. 
 

3. Brug denne ene funktion i appen ”Besked til ejere”  
→ det som lægges ind her, deles automatisk med alle hestens ejere i deres ejer-app. 
→ Indhold kan eksempelvis være billeder, små videoer fra træning eller folden, og korte 
kommentarer/informationer fra træner eller staldpersonale 
→ Et godt tip er at lægge noget ind ca. 1 gang om ugen. 

 

På hjemmesiden www.mosson.dk, finder du mere information om hvad Mosson Stable kan og hvordan man 

gør og kommer nemt i gang. Kontakt Maria Morin for yderligere spørgsmål (maria@mosson.dk, 2346 9661) 

 

http://www.mosson.dk/
http://www.mosson.dk/

