ANMÄLAN OM EXPORT/
APPLICATION FOR EXPORT
Blanketten används vid definitiv export av häst och ersätter då
B2005/B2009. Anmälan måste vara fullständigt ifylld och insänd
med namnteckning i original för att registrering ska kunna ske.

Svensk Travsport
Box 20151, 161 02 BROMMA
Telefon/Phone +46 8 475 27 00 (kundtjänst/support)

In case of export of a horse this form replaces the form B2005/B2009.
This notice must be completely filled out and be sent in to us in original.

Hästens namn och registreringsnummer/Name of horse and registration number

Företrädare för Säljare/Agent for Seller

Företrädarens namn/Agent’s name (V.g. texta/Please print)

Överlåtelsedatum/Date of transfer (Får ej ändras!/May not be changed!)

E-postadress/E-mail address

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n)/Signature(s) and print name(s)

• Avgiften för export ska erläggas i förskott till bankgiro 5249-7872. Aktuella avgifter finns på www.travsport.se.
OBS! Det är viktigt att betalningen märks med hästens namn.
• När hästen lämnar Sverige ska den åtföljas av identitetshandling (hästpass), friskintyg utfärdat av
distriktsveterinär och ej äldre än 48 timmar, samt handling (kvitto eller faktura) som visar att hästen är köpt av
utländsk ägare.
• Fees for export are listed at www.travsport.se. The export fee shall be paid in advance to the Swedish Trotting
Association’s bank account: IBAN: SE62 5000 0000 0511 7108 5532, Swift: ESSESESS. Name of the bank: SEB,
Sturegatan 22, 172 31 Sundbyberg, Sweden. Please notice! It is important that the payment is marked with the
name of the horse.
Exportavgiften ska betalas av/The export fee will be paid by:
Säljaren/The seller

Köparen/The buyer

Annan person/Other person

Företrädare för ny Ägare alternativt Importör/Agent for new Owner or Importer
Företrädarens namn/Agent’s name (V.g. texta/Please print)
Gatuadress/Address

Postadress/Postal address

Land/Country

E-postadress/E-mail address

Land där hästen ska registreras (om annat än där köparen är bosatt)/Country in which the horse shall be registered (if elsewhere than where the buyer lives)

Blanketten skickas i original till/This form shall be sent in original to Svensk Travsport, Box 20151, 161 02
Bromma, Sweden.
Information om Svensk Travsports hantering av personuppgifter finns beskrivet på travsport.se/integritetspolicy.
Information about Swedish Trotting Association´s handling of personal data is described at
travsport.se/integritetpolicy.
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