ANMÄLAN OM PERMANENT STARTFÖRBUD
OBS att ansökan innefattar 2 blanketter.
Blanketterna sänds in i original tillsammans med hästens pass!

Insändes till Svensk Galopp
Box 11014
161 11 Bromma
Tel växel: 08-466 86 00
info@svenskgalopp.se
www.svenskgalopp.se

Registreringsnummer
Inregistrerad den
För inregistreringskommissionen

ANMÄLAN OM PERMANENT STARTFÖRBUD
Hästen kommer inte att kunna delta i offentlig galopptävling och kvalificeringslöpning.
Denna registrering är definitiv och kan inte återtas.
Blanketten sänds in i original tillsammans med hästens pass!
OBS! Texta tydligt!
Namn

Registreringsnummer

Födelseår

Födelseland

Mor

Far

Som hästägare är jag/vi är införstådd/a med att registrering av anmälan om att en häst inte kommer
att delta i offentlig galopptävling och kvalificeringslöpning är definitiv och inte kan återtas.
Jag/vi är införstådd/a med att en sådan registrering även gäller för den som förvärvar eller hyr hästen
eller del av denna och att vid förvärv eller hyra av hästen eller del av denna att det åligger mig/oss att
tillse att avtalet innehåller villkor som medför att köparen/hyrestagaren inte får starta hästen i
offentlig galopptävling och kvalificeringslöpning.
Ort:__________________________ Datum:________________________
Företrädarens underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Delägare underskrift

Namnförtydligande

Person nr/ Org nr

Om ägarskapet innehåller fler delägare kan dessa skriva under på blankettens baksida.
För mer info om hur Svensk Galopp behandlar dina personuppgifter, se www.svenskgalopp.se/integritetspolicy

Permanent startförbud i samband med
Försäljnings-/förhyrningsanmälan av häst
Kontroll av att försäljning/förhyrning registrerats kan även göras på www.svenskgalopp.se under funktionen Sök Sportinfo / Häst.
Före köpet: V. g kontrollera att hästen / säljaren ej är uppförd på Svensk Galopps gäldenärslista!
OBSERVERA att person under 18 år måste ha förmyndare. Namn, adress, personnummer samt underskrift krävs.

HÄST

Insändes i original tillsammans med hästens pass.
.......................................................................................................................................................................................................
Namn

Suffix

Försålts .........../...........20............

Färg, kön, född år

Förhyrts .........../...........20..........

Reg nr

Förhyrning har upphört .........../...........20...........

OBS! Vid förhyrningens upphörande krävs en ny Försäljnings-/förhyrningsanmälan.

SÄLJARE

Företrädare för Säljare
Person nr / Org. nr:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:
Andel i %:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer och Ort:
Tel nr:
Ev registrerad pseudonym:

KÖPARE

För hästen gäller enligt 2 kap 12 § andra stycket Registrerings- och Licensreglementet att hästen inte får delta i offentlig galopptävling och kvalificeringslöpning. Detta är registrerat enligt 2 kap 13 § 1 stycket Registrerings- och Licensreglementet. Registreringen är definitiv och kan inte återtas. Att hästen
inte får delta i offentlig galopptävling och i kvalificeringslöpning gäller i och med detta avtal även den som förvärvar eller hyr av hästen eller del av denna.

Ägare / Delägares namn / Org. namn
Person nr / Org. nr:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:
Andel i %:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer och Ort:
Tel nr:
Ev registrerad pseudonym:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Ägare / Delägares namn / Org. namn
Person nr / Org. nr:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:
Andel i %:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer och Ort:
Tel nr:
Ev registrerad pseudonym:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Ägare / Delägares namn / Org. namn
Person nr / Org. nr:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:
Andel i %:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer och Ort:
Tel nr:
Ev registrerad pseudonym:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Ägare / Delägares namn / Org. namn
Person nr / Org. nr:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:
Andel i %:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer och Ort:
Tel nr:
Ev registrerad pseudonym:

Bolag? Läs mer nedan

Fler delägare kan fyllas i på blankettens baksida. OBS! Vid fler än 4 ägare krävs pseudonym. Se Ansökan om Hästägarfärger / pseudonym.

FÖRETRÄDARE

I ägarskap med delägare ska en företrädare utses. Denne företräder delägarna gentemot Svensk Galopp i alla avseenden

Av ovanstående har följande person utsetts till företrädare:

Pg

Namn:

Bg

OBS!! Vid fler än en säljare ska blanketten “Ansökan om permanent startförbud” även sändas in tillsammans med hästens pass.
Ägarfärger och pseudonym
Vid tävling måste hästägardress finnas registrerad på ägaren. Detta görs på blanketten “Ansökan om hästägardress/pseudonym”. Blanketten beställes från Svensk
Galopp eller skrivs ut från www.svenskgalopp.se.
Ny delägare
När en ändring sker i ägarskapet innebär det att ett nytt ägarskap måste registreras.
Om hästen ska tävla under samma ägarfärger som tidigare, måste dessa registreras
över på det nya ägarskapet. I de fall ägarskapet har en pseudonym, gäller samma
regel. Blanketten “Ansökan om hästägardress/pseudonym” ska tillsammans med
“Försäljningsanmälan” insändas till oss.

Enskild firma
Registreringsbevis från Bolagsverket (ej äldre än 6 månader) ska ibifogas för bolag
som ej är registrerade hos Svensk Galopp.
Avgift för försäljning och förhyrning
För information om avgift se Svensk Galopps hemsida www.svenskgalopp.se.
Avgiften debiteras via hästägarkontot, var vänlig avvakta faktura.
Hästägare och aktiva inom sporten måste följa RegRG (Reglemente för
galopplöp-ningar). Detta finner du på www.svenskgalopp.se.

Företrädare för Säljares namnteckning

Företrädare för Köpares/förhyrares namnteckning

....................................................................................................................

.................................................................................................................................

Namnförtydligande:.....................................................................................

Namnförtydligande:..................................................................................................

Svensk Galopp AB
Box 11014
161 11 Bromma

Tel: 08-466 86 00

E-post: info@svenskgalopp.se
www.svenskgalopp.se

För mer info om hur Svensk Galopp behandlar dina personuppgifter, se www.svenskgalopp.se/integritetspolicy

Bankgiro 625-7034
Org nr 556087-5063

