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• Svensk Travsport registrerar högst 20 personer som hyrestagare. En av dessa personer ska dessutom, genom undertecknande av denna anmälan, 

befullmäktigas att som företrädare i samtliga angelägenheter avseende hästen företräda övriga delägare inför Svensk Travsport och till Svensk 
Travsport anslutna travsällskap. Avgiften för anmälan om leasing tas ut via Svensk Travsports avräkningar. Aktuella avgifter finns på 
www.travsport.se.  

• Om underårig ska registreras som företrädare/delägare ska båda förmyndarna underteckna ansökan. Är en förmyndare ensam vårdnadshavare, 
måste det styrkas med personbevis från Skatteverket. 

• För ny utländsk juridisk person ska teckningsrätten styrkas med aktuell kopia av bolagets registreringsbevis (högst 6 månader gammalt). 
 

Leasingbestämmelser (utdrag ur 26 kap 5 § Registreringsreglemente för Svensk Travsport) 
En person får i personregistret registreras som hyrestagare av en häst om ägaren och hyrestagaren gemensamt begär det i en skriftlig ansökan under 
de ytterligare förutsättningarna: 
1. Att ändamålet med avtalet är att hyrestagaren för egen del ska använda hästen för tävlingsändamål. 
2. Att ägaren i hyresavtalet avsagt sig allt inflytande på den verksamhet, som hyrestagaren enligt avtalet ska bedriva med hästen. 
 

Uppsägningsvillkor 
För att avsluta leasingavtalet krävs att båda parterna skriftligen meddelar detta till Svensk Travsport. Om avtalet avslutas ensidigt gäller 2 månaders 
uppsägning från uppsägningsdatum. Om hyrestagaren enligt 86 § Tävlingsreglemente för Svensk Travsport inte reglerat skuld så att hästen blivit 
belagd med startförbud äger uthyraren rätt att avsluta avtalet med omedelbar verkan. 
 
Med nedanstående namnteckningar godkänner Ägare/Uthyrare och Hyrestagare detta leasingavtals 
bestämmelser och villkor. 
 

Företrädare för Ägare/Uthyrare 
Uthyrares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

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

 
Företrädare för Hyrestagare 

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

Gatuadress Postadress 

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

 
Övriga Hyrestagare 
Undertecknade övriga hyrestagare befullmäktigar härmed företrädaren att inför Svensk Travsport och till Svensk Travsport anslutna travsällskap, 
förfoga över ovan nämnd häst. De åtgärder som vidtages av företrädaren godkännes. 
 

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

Gatuadress Postadress 

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

Hyrestagares 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. 

Hästens namn och registreringsnummer Leasingdatum (Får ej ändras!) 

 
ANMÄLAN OM LEASING/ 

LEASINGAVTAL 
 
 

Denna blankett används enbart vid anmälan om leasing. Samtliga uppgifter i 
blanketten/avtalet måste vara ifyllda och den måste insändas med namnteckning i 

original för att leasingen ska registreras. Andra avtal parterna emellan rörande 
leasingen behöver inte skickas in till Svensk Travsport.  
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