
Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

SKJEMA FOR EIERSKIFTE
Eier av registrert hest er forpliktet til å ikke selge denne uten at eierskiftet bekreftes av kjøper og selger. Kjøper bekrefter med sin signatur at nevnte hest
er kjøpt og at det til enhver tid er det Norske Travselskaps lover og regler som er gjeldende (klikk her – direktelink til reglene våre). Eierskifteskjemaet
skal straks sendes Det Norske Travselskap for registrering. Brudd på denne forpliktelsen kan medføre tap av rett til registrering som eier i Det Norske 
Travselskap sitt register. Eierskiftet er først gyldig når det er registrert i Det Norske Travselskap sitt register.

Ved feil og mangler vil omregistrering bli utsatt til nødvendige underskrifter/opplysninger er innhentet. Hesten vil bli omregistrert med forbehold om at 
Det Norske Travselskap ikke har utestående fordringer hos kjøper ved tidspunkt for omregistrering. Eier/selger er den som til enhver tid er registrert i Det 
Norske Travselskap sitt register (www.travsport.no). Dersom eierskifteskjemaet ankommer Det Norske Travselskap senere enn 14 dager etter datering 
øker omregistreringsavgiften. For utfylling, se neste side. 
Originalt skjema sendes Det Norske Travselskap for omregistrering, eller skannes og sendes til e-postadresse: sertifisering@travsport.no

Hestens navn Hestens
registrerings-
nummer

Underskrift
ansvarlig selger

Underskrift
medeier selger

Evt. foresatt Evt. foresatt

Navn ansvarlig
kjøper / firma

Navn 
medeier / firma

Adresse Adresse

Postnr. / sted Postnr. / sted

Fødselsdato Fødselsdato

E-post /
Telefonnummer

E-post /
Telefonnummer

Underskrift Underskrift

Foresatt dersom
kjøper er 
under 18 år

Foresatt medeier 
dersom kjøper 
er under 18 år

Adresse Adresse

Postnr. / sted Postnr. / sted

Fødselsdato Fødselsdato

Underskrift
foresatt

Underskrift
foresatt

I hvilket land skal 
hesten registreres? 
se info neste side

Sted / Dato

Evt. Pseudonym/stallnavn, 
se info neste side

Evt. Pseudonym/stallnavn, 
se info neste side

ANSVARLIG SELGER MEDEIER SELGER

ANSVARLIG KJØPER MEDEIER KJØPER

mailto: sertn@travsport.no
http://www.travsport.no/Global/Dokumenter%20Avl/Registreringsreglement%20DNT.pdf


Det Norske Travselskap

VIKTIG INFORMASJON
Salg/kjøp: Det er registrert eier og ny eier som i fellesskap er ansvarlig for utfyllelsen og innsendelsen av 
eierskiftet. Eierskiftet gjennomføres ikke dersom kjøper har utestående fordringer hos DNT.

Flereierforhold: Et flereierforhold kan kun omfatte to navngitte personer. Ved eierskifte av hest i ett 
flereierforhold skal alltid begge parter signere på eierskiftet, dette gjelder både ved kjøp og salg.

Stallnavn/stallpseudonym: Ingen hest kan registreres under fingert hesteeiernavn – stallpseudonym –før 
dette er godkjent av Det Norske Travselskap. Søknad om godkjenning av stallpseudonym må skje på det 
til enhver tid av Det Norske Travselskap fastsatte skjema, skjemaet skal fylles ut med forslag til 
stallpseudonym, samt navn, adresse og fødselsdato på eieren(e). Eieren(e) må også undertegne på 
søknad om stallpseudonym. Omfatter stallpseudonymet flere eiere skal én av eierne gis fullmakt til å 
forplikte dette overfor Det Norske Travselskap, dvs. signere som selger og kjøper på vegne av 
stallpseudonymet. Fullmakt til å selge reguleres av stallens vedtekter og/eller Sameieloven.

Endring av ansvarlig person for et stallpseudonym tillates ikke. I så tilfelle må et nytt stallpseudonym 
registreres.

Skjemaet kan bestilles hos Det Norske Travselskap eller skrives ut fra hjemmesiden (klikk her).

Firmaattest: Første gang et firma skal registreres som eier, må kopi av firmaattest legges ved 
eierskifteskjemaet.

Foresatt: Dersom kjøper/selger er umyndig må foresatt signere som selger/kjøper på eierskifteskjemaet.

Kastrering/død: Dersom hesten kastreres eller dør skal ansvarlig eier snarest gi skriftlig beskjed til Det 
Norske Travselskap.

Eksport: Dersom hesten skal omregistreres til utlandet skal dette føres på under rubrikken «land hvor 
hesten skal registreres».

Ved eksport må avgift på kr 1800,– forhåndbetales til Det Norske Travselskap for at eksportsertifikat skal 
bli utstedt. Innbetaling må merkes med hestens navn og hva det gjelder (Eksportsertifikat),  
bankkontonummer 8200 01 81303.

Ved innbetaling fra utlandet:
Bank: DNB NOR
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO3082000181303  
Når innbetaling er mottatt vil eksportsertifikatet sendes til det offisielle travforbundet i mottakerlandet.

http://www.travsport.no/DNT_Files/avl%20og%20sertifisering/pseudonym.pdf



