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REGISTRERINGSREGLEMENT 

FOR 

NORSK TRAVSPORT 
 

Gjeldende fra 1. januar 2017 

 

  

Registreringsregisteret 

§ 1 

 
Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har 
eller har hatt startrett i norske travløp. 
 
Eier av norskregistrert hest er derigjennom forpliktet til å følge Det Norske Travselskaps til enhver tid 
gjeldende lover og regler. Registeret føres av Det Norske Travselskap.  
 
Registreringsregisteret er delt i 2 avdelinger: 
 
Avdeling 1) Kaldblod 

a) Norskfødte hester av kaldblod 
b) Importerte hester av kaldblod 
c) Renrasede kaldblodshester som ikke er avlet i samsvar med stambokens regler  
(avlsplan for kaldblodstraver) 

 
Avdeling 2) Varmblod 

a) Norskfødte hester av varmblod 
b) Importerte hester av varmblod 
c) Renrasede varmblodshester som ikke er avlet i samsvar med stambokens regler  
(avlsplan for varmblodstraver) 

 
Registreringsregisteret skal for hver hest inneholde følgende opplysninger: 

1) Rase 
2) Navn og registreringsnummer 
3) Fødselsår og fødselsdato 
4) Kjønn, farge og avtegn 
5) DNA-nummer, mikrochipnummer og eventuell annen identitetsmerking 
6) Avstamning 
7) Oppdretter 
8) Eier og eventuelle eierskifter 
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Bedekningsrapport/springseddel 

§ 2 
 
A) Bedekningsrapport 
Bedekningsrapport er det til enhver tid godkjente skjema som skal fylles ut når hoppe   
er ført til hingst. 
 
Bedekningsrapporten skal gi opplysninger om: 

1) Hingstens navn og bedekningsår 
2) Navn/adresse på hingsteholder og dennes signatur. 
3) Hoppas navn og registreringsnummer 
4) Dato for bedekning og eventuelt gjentatt bedekning med samme hingst 

 
Bedekningsrapporten fylles ut for hver måned og sendes Det Norske Travselskap i henhold til «Regler 
for hingstehold med naturlig eller kunstig sædoverføring hos travhester». Gjenparten beholdes av 
hingsteholder. 
B) Springseddel 
Springseddel skal fylles ut på fastsatt skjema. Originalen utleveres hoppeeier ved betaling av 
føllavgiften. Gjenparten beholdes av hingsteholder.  Originalen kan benyttes til å føre eierskifte. Original 
springseddel sendes Det Norske Travselskap. Ved innsending av springseddel senere enn fødselsåret 
påløper en høyere sertifiseringsavgift som til enhver tid blir fastsatt av styret i Det Norske Travselskap.  
 
 

Hingsteholder 

§ 3 
Hingsteholder er hingstens eier eller den person som hingstens eier har gitt fullmakt til å overta ansvaret 
i forbindelse med en hingsts bedekninger.  
Eier skal melde fra til Det Norske Travselskap om bruk av kåret hingst. 
En hingsteholder har overfor Det Norske Travselskap ansvaret for utferdigelse og innsendelse av 
bedekningsrapporter og utstedelse av springsedler. Hingsteholder plikter å forholde seg til regler som 
gjelder for hingstehold. Se «Regler for hingstehold med naturlig eller kunstig sædoverføring hos 
travhester» og «Instruks for bruk av kårede hingster». 
 
 

Fødselsmelding 

§ 4 
Fødselsmelding tilsendt fra Det Norske Travselskap skal fylles ut og returneres DNT. Ved registrering 
etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier og Klasseløpene, retten til avl/løp opprettholdes. 
 
Fødselsmeldingen inneholder opplysninger om: 
          1) Fødselsår 

 2) Hoppas navn, registreringsnummer og foreldre 
 3) Hingstens navn, registreringsnummer og foreldre 
 4) Hoppeeiers navn og adresse 

Innsender fyller ut: 
 a) Fødselsdato eller dato for abort, dersom ikke drektig angis dette 
 b) Kjønn og farge 
 c) Navneforslag 
 d) Føllets oppstallingssted 
 e) Signatur av oppdretter/eier av føllet 

Føllets eier er ansvarlig for innsendelse av fødselsmeldingen. Den skal sendes Det Norske Travselskap.  
Dersom fødselsmeldingen ikke er sendt inn innen en måned etter at føllet er født påløper høyere 
registreringsavgift. Avgiften øker etter hvert som tiden øker fra følling til innsending av fødselsmelding. 
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Søknad om sertifisering 

§ 5 
 
Før en søknad om sertifisering kan behandles og eventuelt godkjennes må følgende foreligge i Det 
Norske Travselskap: 
 
A) For hest født av norsksertifisert hoppe: 

1) Fødselsmelding/søknad om sertifisering  
2) Springseddel fra hingsteholder 
3) Hesten er identifisert av autorisert personell i Norge 
4) Godkjent DNA-profil, grunnimmunisert og identitetsmerket 
5) Signatur fra ansvarlig eier på fastsatt skjema om at vedkommende kjenner reglene  
for sertifisering og at vedkommende retter seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser  
fastsatt av Det Norske Travselskap. 

 
B) Føll ved foten 

Føll som i fødselsåret importeres sammen med moren kan sertifiseres som norskfødt under 
forutsetning at mor ilegges et definitivt eksportforbud.  For hopper hvor det ikke undertegnes for 
eksportforbud vil føllet bli registrert som norsk innlender uten oppdretterpremier. 

 
C) For hest født i utlandet: 
 1) Hestens eksportsertifikat fra en godkjent sentralorganisasjon, eksportsertifikatet  
 skal inneholde importørens navn 
 2) Definitiv tolldeklarasjon for innførsel 
 3) Hesten er identifisert av autorisert personell i Norge på fastsatt skjema. 
 4) Godkjent DNA-profil, grunnimmunisert og identitetsmerket dersom dette forlanges  
 av Det Norske Travselskap. 
 5) Signatur fra eier eller ansvarshavende, på fastsatt skjema, om at vedkommende kjenner  
 reglene for sertifisering og at vedkommende retter seg etter de til enhver tid gjeldende  
 bestemmelser fastlagt av Det Norske Travselskap.  
 
Det Norske Travselskap har rett til å innhente de opplysninger, erklæringer og DNA-prøver som kreves 
for identitetskontroll - dette omfatter også allerede sertifisert hest. 
 
 
 

Hestens kvalifikasjoner og nasjonalitet 

§ 6 
 
Sertifisering kan kun gjennomføres for hester som nedstammer fra sertifiserte eller stambokførte 
foreldre. Hestens far må ved bedekningen tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. 
 
A) Kaldblod: 
 1) Innenlandske hester av kaldblod: 
  a) Norskfødte: Hesten er født i Norge og skal befinne seg i Norge fram til den er 

ferdig identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og 
hestepass er utstedt.  
Hest født i utlandet av norsksertifisert mor skal identifiseres i Norge innen 
utgangen av hestens fødselsår. Hest født i utlandet, av norsksertifisert mor, som 
ikke er identifisert innen utgangen av hestens fødselsår mister retten til 
oppdretterpremier.  
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                        b)  Norsk innlender, uten rett til oppdretterpenger: Hest som i fødselsåret importeres 
sammen med sin mor. Føllet må da ikke selv være sertifisert i sitt 
opprinnelsesland. Føllet må befinne seg i Norge senest den 31. desember i 
fødselsåret og skal befinne seg i Norge inntil hesten er identifisert av 
norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og hestepass utstedt.  

   
 
 2) Importerte hester av kaldblod: 

             Importert hest vil alltid beholde sin innlenderrett i samsvar med  
             eksportsertifikatet. 

 
 Som enkeltindivid må en hest være minimum 1 år før den kan importeres og være sertifisert i sitt 

hjemlands sentralorganisasjon. For føll som importeres i fødselsåret sammen med sin mor vil det 
bli utstedt fødselsmelding når mor er ferdig sertifisert. 

 
B) Varmblod: 
 
 1)  Innenlandske hester av varmblod: 
  a) Norskfødte: Hesten er født i Norge og skal befinne seg i Norge fram til den er 

ferdig identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og 
hestepass er utstedt. Hest født i utlandet av norsksertifisert mor skal identifiseres i 
Norge innen utgangen av hestens fødselsår. Hest født i utlandet, av 
norsksertifisert mor, som ikke er identifisert innen utgangen av hestens fødselsår 
mister retten til oppdretterpremier.   

 
  b) Føll som i fødselsåret importeres sammen med moren kan sertifiseres som 

norskfødt med startrettigheter i alle løp for norskfødte hester under forutsetning av 
at moren ilegges et definitivt eksportforbud. Fødselsmelding må være innsendt 
DNT innen nyttår. Oppdretterpenger beregnes for føll født 2017 og senere hvor 
eier ihht. eksportsertifikatet eide hoppen ved føllets fødsel. For hopper hvor det 

ikke undertegnes for eksportforbud blir det heller ikke norske oppdretterpenger. 
Føllet må ikke selv være sertifisert i sitt opprinnelsesland. Føllet må befinne seg i 
Norge senest den 31. desember i fødselsåret og skal befinne seg i Norge inntil 
hesten er identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og 
hestepass utstedt. 

 
  c) Norskfødte hester produsert etter avtalen med Frankrike med doble rettigheter 

ifølge avtalen mellom DNT og Cheval Francais, nå Le Trot, fra 2006. Fransk Sire-
nummer skal oppføres i det norske passet. Når disse Trotteur Francais (TF)-
hestene starter i Frankrike betaler ikke DNT norske oppdretterpenger. 
Oppdretterpenger betales aldri ut fra mer enn ett land, uansett hvor løpet går. 

 
 2)   Importerte hester av varmblod: 
   Importert hest vil alltid beholde sin innlenderrett i samsvar med eksportsertifikatet. 

 
 
Det Norske Travselskap kan fastsette spesielle kvalifikasjonskrav for hester som er født i utlandet. 
Importør må selv forvisse seg om slike krav foreligger. 
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Sertifisering av utenlandske hester 

§ 7 
 

Hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Australia sertifiseres etter dette reglement. 
Innlendere fra land som er medlem i UET rammes ikke av dette reglement. Hester med innlenderrett fra 
andre land sertifiseres ikke. Klapphingster og urhingster vil ikke bli sertifisert. 

   

1 Samtlige ilegges et minstegrunnlag på kr 200.000.  
Følgende hopper kan fritas fra minstegrunnlag: 
 

a) Hopper som norsksertifiseres som 1-åringer.  

 

b) Hopper hvor det blir undertegnet på definitiv eksportforbud. Eier må selv opplyse om at    
eksportforbud aksepteres ved sertifisering. Eksportforbud kan ikke ilegges hoppe som      har 
startet med minstegrunnlag.  

 

2   Det kan kreves DNA-analyse av alle hester ved sertifisering i Norge.  
 

3   Enhver innvilget dispensasjon i henhold til dette regelverk (uansett kriterium) medfører               
automatisk 6 måneders klausul mot salg av det sertifiserte individ. 
 

4   I alle avgjørelser etter disse regler fungerer Det Norske Travselskaps avlskomité som  
     ankeinstans. 
 

Aldersbestemmelser 

§ 8 

 
Hestens alder regnes fra 1. januar det året den er født. Fødselsmelding og/eller eksportsertifikat fra en 
av Det Norske Travselskaps godkjente sentralorganisasjoner er grunnlaget for fastsettelsen av 
fødselsdato. 
 

 

Hestens navn 

§ 9 
 
Navneendring kan ikke foretas etter at hesten har vært starterklært til løp, vært på utstilling eller blitt 
bedekt 1.gang. Navneendring av importert/registrert hest gjøres ikke med mindre det finnes hest med 
samme navn. I så tilfelle legges hestens oppdrettslands suffiks til navnet. 
 
Godkjenning av navn: 
Hestens navn må godkjennes av Det Norske Travselskap. Oppstår det tvist om navnet kan  
saken ankes inn for Det Norske Travselskaps administrasjon. 
 

1. Navnet skal ikke inneholde mer enn 20 karakterer. Siffer og grammatikalske tegn tillates 
ikke med unntak av punktum og apostrof. 

 
2. Navnet må ikke tidligere ha vært benyttet for sertifisert travhest. Dispensasjon kan gis 20 

år etter hestens død eller 30 år etter fødselsåret, dersom hesten ikke er registrert død i 
Det Norske Travselskap. Dispensasjon kan ikke gis for navn som har tilhørt kårede 
hingster, navn som har krav på særlig beskyttelse, navn som er historiske, eller navn som 
antas å bli det som vinnere av visse storløp. Registrerte oppdretternavn er beskyttet.  
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3. Navn som virker villedende eller som kan forveksles med navn på allerede sertifiserte 

hester godkjennes ikke. Med villedende menes f.eks. navn som antyder farge og avtegn 
som ikke passer på hesten.  

 
4. Navn som er uheldige godkjennes ikke. Uheldige anses navn som krenker, sårer eller 

støter moralsk/religiøst/personlig og navn som er nedsettende for hesten som levende 
individ. 

 
5. Navn som kan identifiseres med personnavn (både for- og etternavn samlet) godkjennes 

ikke. 
 

6.1. Kaldblodshester skal som nasjonalhest ha norsk eller svensk navn. Alle navn skal skrives 
med norske bokstaver. Sammensatte eller konstruerte navn skal ha norsk skrivemåte, 
klang og uttale. 

 
6.2. Varmblodshest kan ha navn på norsk og på andre språk, men kun ett språk må 

forekomme i navnet. Navnet må være korrekt stavet i forhold til det språk som er valgt, 
og korrekt grammatikalsk. Konstruerte navn godkjennes hvis de er språklig og fonetisk 
akseptable. 

 
6.3. For begge raser skal navnet være greit å uttale. Sammensatte navn som fonetisk uttales 

som ett, bedømmes i henhold til øvrige punkter i denne paragraf. 
 

7. Navn som inneholder reklame i form av firma- og produktnavn, herunder artistnavn, 
godkjennes under forutsetning av at de tilfredsstiller øvrige krav i reglementet. Ved bruk 
av registrerte firma- og produktnavn må hesteeieren fremlegge dokumentert tillatelse til 
bruk av navnet fra den som har opphavsretten. 

 
 

Oppdretter 

§ 10 
 
Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er registrert i Det Norske 
Travselskaps sertifiseringsregister som eier av moren. 
For hester født i utlandet fastslås oppdretter i overensstemmelse med reglene i de respektive land.  
 
 

Oppdretternavn 

§ 11 
 
Oppdretter av hest kan etter søknad i henhold til egne regler få registrert oppdretternavn etter samme 
regler som benyttes ved godkjenning av hestenavn. Se «Regler for godkjenning av oppdretternavn». 
Oppdretternavn brukes sammen med og i tilknytning til hestens navn. Oppdretternavnet er beskyttet og 
kan ikke benyttes av andre enn den navnet er registrert på. 
Oppdretter med registrert oppdretternavn er forpliktet til å benytte dette for alle føll som etter 
foranstående § 9 tilfredsstiller kravene ved fødselen. Forøvrig kan oppdretternavnet ikke benyttes. 
Oppdretternavn kan ikke endres eller sløyfes. Gebyr for registrering av oppdretternavn blir til enhver tid 
fastsatt av styret i Det Norske Travselskap. 
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Eier 

§ 12  
 
I alle forhold vedrørende Det Norske Travselskap, tilsluttede selskaper og utenlandske 
travsportsorganisasjoner er eieren den som til enhver tid er registrert i Det Norske Travselskaps 
registreringsregister. 
 
Eier av registrert hest plikter å overholde bestemmelser og vedtak fattet av ansvarlige institusjoner i 
medhold av lover og reglementer. Eiendomsforholdet må alltid dokumenteres på eksportsertifikat fra 
godkjent utenlandsk sentralorganisasjon, fastlagt skjema vedtatt av DNT eller offentlig forføyning.  
 
En umyndig person kan ikke registreres som eier av registrert hest med mindre det foreligger 
bekreftelse fra en av foreldrene eller offentlig oppnevnt verge. Første gang en person skal registreres 
som hesteeier skal Det Norske Travselskap ha opplysninger om vedkommende sin fødselsdato. 
 
I alle forhold nevnt i første avsnitt gjelder eiendomsforholdet fra det tidspunkt hvor registrering har 
funnet sted i Det Norske Travselskaps registreringsregister. 
 
Hesten kan registreres på eierforhold i henhold til §§12 og 13. Utenlandske statsborgere eller firma kan 
registreres som eier dersom disse kommer fra land innen UET. 
 
 

Eierforhold og eiernummer 

§ 13 
 
Følgende eierforhold kan registreres: 
 

1) En hest eies av en person eller registrert firma. Denne personen eller firma kan  
    benytte sitt rette navn eller stallpseudonym. 
2) En hest eies av to personer. Det kan benyttes de rette navn eller stallpseudonym. 
3) En hest eies av flere enn to personer. Her må stallpseudonym benyttes. 

 
Et hvert nytt eierforhold som registreres i Det Norske Travselskap får tildelt en eierskaps-ID. 
 
 

Stallpseudonym, flereierforhold og firma 

§ 14 
 
A) 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. 
 
B) Flereierforhold 
Der en hest har to eiere må en være oppført som ansvarshavende. Kun den ansvarshavende person 
har en hesteeiers fulle rettigheter og plikter. 
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C) Firma 
Ingen hest kan registreres med firmanavn som eier før kopi av firmaattesten foreligger i Det Norske 
Travselskap sammen med godkjent handelsoverdragelse. Ved registrering av firmanavn som eier vil 
kun firmaets navn og adresse bli registrert. Dersom firmaet skifter adresse kreves skriftlig bekreftelse fra 
en offentlig instans hvor slike endringer blir registrert. 

 

Leieavtale 

§ 15 
 
Ansvarlige eiere av løpsaktive travhester kan inngå avtale med en person som ønsker å leie hesten for 
deltagelse i travløp. 
 
Søknad om registrering av leieavtale skjer på fastsatt skjema og er ikke gyldig i henhold til dette 
reglement før avtalen er registrert i Det Norske Travselskap. 
 
 

Eierskifte 

§ 16 
 
Ved salg eller annen overdragelse skal dette bekreftes av registrert eier og ny eier på DNTs skjema for 
eierskifte, utfylt og undertegnet skjema skal sendes Det Norske Travselskap for registrering. Med 
registrert eier menes at dersom hesten er eid av én person er kun dennes signatur nødvendig. Eies 
hesten av to personer må begge signere, for et stallpseudonym må den ansvarlige signere, for et firma 
må den/de som er bemyndiget i hht. firmaattest signere. Fullmakt til å selge reguleres av stallens 
vedtekter og/eller Sameieloven. 
 
Et eierskifte har sin gyldighet fra og med den dag det er godkjent av Det Norske Travselskap. Det er 
registrert eier og ny eier som i fellesskap er ansvarlig for utfylling og innsending av eierskiftet. Et 
eierskifte kan kun utferdiges på fastsatte skjemaer som er godkjent av Det Norske Travselskap. 
Eierskiftet gjennomføres ikke dersom kjøper har utestående fordringer hos DNT.  
 
 

Eksportsertifikat 

§ 17 
 
Definitivt eksportsertifikat er det dokument som utstedes av Det Norske Travselskap ved varig eksport.  
Midlertidig eksportsertifikat utstedes for hester som skal delta i løp utenfor Norge eller har midlertidig 
opphold utenfor landets grenser. 
 

Eksportsertifikatet skal inneholde: 
1) Rase 
2) Registreringsnummer 
3) Hestens navn 
4) Fødselsår og dato 
5) Kjønn 
6) Farge, avtegn og identitetsmerking 
7) Avstamning 
8) Importør/eier 
9) Oppdretter 
10) Hestens rekord 
11) Innkjørte penger 
12) Eventuelt andre opplysninger 
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Hestepass og helsekort 

§ 18 
 
DNT er forpliktet av forskrift om identifisering av hest når det gjelder utstedelse av hestepass. Et 
hestepass er et identitetsdokument utstedt i samsvar med Mattilsynets «Forskrift 28. april 2010 nr. 631 
om identifikasjon av dyr av hestefamilien». Hestepass skal kun utstedes av en godkjent instans som i 
dyrets opprinnelsesland fører stamboken eller raseregisteret for det aktuelle dyr, eller annen instans 
som administrerer konkurranse- eller løpshester. For å få utstedt et hestepass skal hesten ha godkjent 
navn og DNA-profil, og signalement skal være registrert. 
 
Helsekort er en ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av behandlende veterinær og 
hesteholder for den enkelte hest merket med hestens navn og registreringsnummer. Helsekortet skal 
være et vedlegg til hestepasset. 
 
 

Andre registreringer 

§ 19 
 
Eier av registrert hest er forpliktet til straks å sende skriftlig melding til Det Norske Travselskap om: 

1) Kastrering av hest 
2) Når hesten dør eller avlives 
3) Ved endring av kjennetegn skal skriftlig melding attestert av veterinær sendes Det Norske 
Travselskap sammen med hestens pass. 

 
 

Registreringsavgifter og sertifiseringsavgifter 

§ 20 
 

Det Norske Travselskap har en ubetinget rett til å fastsette avgifter for alle forhold som omfattes av 
dette registreringsreglement. Avgiftene fastsettes for 1 år av gangen og endringer i satsene skal være 
offentliggjort før 1. januar hvert år. 
 
 

Straffebestemmelser 

§ 21 
 
Ved brudd på disse bestemmelser, uriktige eller manglende opplysninger gitt av ei-
er/ansvarshavende kan Det Norske Travselskap iverksette følgende straffer: 
 
1) Nektelse av sertifisering for vedkommende hest og/eller dens avkom. 
2) Tidsbegrenset nektelse av sertifisering av hester som vedkommende eier eller er 
ansvarshavende for. 
3) Nektelse av sertifisering for alltid av alle hester som vedkommende eier eller er 
    ansvarshavende for. 
4) Nektelse av sertifisering for vedkommendes oppdrett, tidsbegrenset eller for   
    alltid.       
5) Annullering av sertifiseringen for vedkommendes hest eller andre hester     
    sertifisert med vedkommende som eier eller ansvarshavende. 
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 § 22 
 
Oppstår det tvil om fortolkning av dette reglement eller det inntreffer tilfeller som ikke er omhandlet eller 
forutsett, avgjøres saken med bindende virkning av Det Norske Travselskaps styre. 
 
 

§ 23 
 

Endringer i dette reglementet offentliggjøres før nyttår og er gjeldende fra 1.1.påfølgende år.  
 
Dette reglement er vedtatt av Det Norske Travselskaps styre den 9. desember 2016 med virkning fra 1. 
januar 2017. 
 
 
 
Vedlegg: 
Regler for hingstehold 
Regler for utbetaling av oppdretterpremier 
Regler for oppdretternavn 
 
 
 

 


