ANSÖKAN OM TILLÄGGSREGISTRERING
SOM RIDHÄST

Svensk Travsport
Box 20151, 161 02 BROMMA
Telefon 08-475 27 00 (kundtjänst)
Hästens namn

Denna blankett gäller för tilläggsregistrering hos Svensk Travsport
av utlandsregistrerad varm- och kallblodig travhäst som inte är
verksam inom travsporten (tävling/avel).

Registreringsnummer

Hästens nuvarande registerland

Sökande (ägare/företrädare/djurhållare)
Namn (v.g.texta)
Gatuadress

Postadress

E-postadress

Telefonnummer

•

•
•

För att tilläggsregistrera en utlandsregistrerad häst som ridhäst hos Svensk Travsport ska denna blankett
fyllas i och skickas in tillsammans med hästens pass. Avgiften för tilläggsregistrering betalas i förskottse information nedan. Vi rekommenderar att passet skickas till Svensk Travsport med rekommenderat
brev. Hästen är inte att beakta som tilläggsregistrerad förrän vi mottagit alla handlingar och dessa har
behandlats av Svensk Travsport.
Ansökan ska vara inskickad inom 30 dagar från det att hästen kommit till Sverige eller senast den 30
januari 2016 om hästen befunnit sig i landet innan den 1 januari 2016 och inte redan är importerad till
Sverige.
Hästpasset kommer att skickas med rekommenderad post till hästägaren. För ej avhämtat hästpass
kommer ägaren att debiteras 100 kronor om det är skickat inom Sverige, respektive 150 kronor om det är
skickat utrikes.

Avgift för tilläggsregistrering är 525 kr (inkl. moms) och ska förskottsbetalas till bankgiro: 5249-7872
Obs! Märk inbetalningen med hästens namn, registreringsnummer samt ”tilläggsregistrering”.
•
•
•

Vid tilläggsregistrering som ridhäst hos Svensk Travsport är hästen fortsatt registrerad i det nuvarande
registerlandet och det är det landets travförbund som har ansvar för ägarskiften etc. Det kommer därmed
inte finnas några ägaruppgifter om hästen på Svensk Travsports hemsida.
Hästen måste vara grundregistrerad i en av Svensk Travsport erkänd stambok för att kunna
tilläggsregistreras, se Svensk Travsports registreringsreglemente 2015 kap 10 § 15.
En häst som är tilläggsregistrerad som ridhäst har inga rättigheter att starta i travtävlingar i Sverige och
deras avkommor kan inte registreras i Svensk Travsports stambok.

Genom att underteckna nedan intygar jag att jag ansökt om tilläggsregistrering för aktuell häst samt att hästens
tecken, färg och eventuella frysmärkning/chipnummer överensstämmer med det som är angivet i hästpasset.
Företrädarens namnteckning

Namnteckning och namnförtydligande

Ort och datum

Denna blankett ska skickas i original till Svensk Travsport, Avelsavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma.
Information om Svensk Travsports hantering av personuppgifter finns beskrivet på travsport.se/integritetspolicy.
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