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

Namnförslag 1 Stall: 

Namnförslag 2 Stall: 

Namnförslag 3 Stall: 

 

• Den som undertecknar ”Ansökan om registrering av pseudonym” är underställd Tävlingsreglemente för Svensk Travsport och skyldig att 
känna till och följa detta samt övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport eller av travsällskap anslutna till Svensk Travsport. 
Pseudonymen gäller för innevarande kalenderår. Inkommer ansökan mellan den 1 november och den 31 december gäller den även för 
nästa kalenderår. Avgiften för inregistrering tas ut via Svensk Travsports avräkningar. Aktuella avgifter finns på www.travsport.se. 

• Förlängning av pseudonymen sker automatiskt ett kalenderår i taget om inte skriftlig uppsägning kommit Svensk Travsport tillhanda senast 
den 31 december. Avgiften tas ut på januari månads avräkning. Svensk Travsport registrerar högst 20 delägare per pseudonym inklusive 
företrädaren. 

• Om underårig ska registreras som företrädare/delägare ska båda förmyndarna underteckna ansökan. Är en förmyndare ensam 
vårdnadshavare, måste det styrkas med personbevis från Skatteverket. Om juridisk person ingår som företrädare eller delägare, ska 
teckningsrätten styrkas med aktuell kopia av bolagets registreringsbevis (högst 6 månader gammalt) utfärdat av Bolagsverket. 
Pseudonymregistreringen innebär inte att ägarens namn är sekretesskyddat. 

  

Företrädare 
Företrädarens namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer Telefon 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-post 

 

Delägare 
Undertecknade delägare befullmäktigar härmed företrädaren att gentemot Svenskt Travsport underteckna anmälan om ägarskifte vid 
försäljning. De åtgärder som vidtas av företrädaren godkännes. 
 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-post 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-post 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-post 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-post 

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

 
ANSÖKAN OM REGISTRERING 

AV PSEUDONYM 
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