TRENERKONTRAKT FOLKEHESTEN

1. ……………………….. (heretter kalt treneren) påtar seg å kjøpe inn en norskfødt
travhest født tidligst i år 2008 og senest i år 2012, samt trene og matche denne hesten i
et år fra medio november 2014 og fram til sluttauksjonen har funnet sted, senest i løpet
av november 2015.
a) Hesten skal ha gjennomgått en salgsundersøkelse inklusiv endoskopi hos en
veterinær og anses som frisk til formålet.
b) Hesten skal være godkjent for å starte i ordinære totoløp.
c) Treneren skal prøvekjøre hesten i et, i forhold til hestens kapasitet/treningsstatus,
høyt tempo og bedømme hesten som frisk og skadefri.
d) Hesten skal være dokumentert fri for løse beinbiter i koder, haser og bakknær,
samt for cyster i bakknær.
e) Kjøpspris må oppgis i søknaden til konkurransekomiteen.
f) Kopi av salgsattesten* fra veterinær, samt fullstendige opplysninger om hestens
tidligere sykdoms-/skadehistorie (helsekort + kopier av journaler m.v.) skal
oppgis/vedlegges og sendes til Det Norske Travselskap (DNT) og godkjennes i
henhold til pkt. 9 nedenfor. (DNTs adresse står på siste side.)
*Standard attest utarbeidet av HVF
g) Alle opplysningene i pkt a) til d) ovenfor skal kunne dokumenteres. Først når
komiteen beskrevet i pkt. 9 har godkjent hesten, er hesten klarert og kan kjøpes.
h) Treneren må søke konkurransekomiteen om godkjenning av hesten senest 24.
november 2014. Dersom hesten ikke er søknadsberettiget (i henhold til punktene
ovenfor) ved søknadsfristens utløp eller blir avvist av konkurransekomiteen, må
treneren finne seg en annen hest som oppfyller kravene og umiddelbart søke om
godkjenning av denne. I tillegg til ovennevnte står konkurransekomiteen fritt til å
avvise hester på bakgrunn av en samlet veterinær vurdering, sportslige vurderinger
eller pris.
i) Når treneren har funnet den hesten vedkommende ønsker at skal bli sin
representant i Folkehesten 2015, må skjema ”Intensjonsavtale om kjøp av hest for
deltagelse i Folkehesten 2015” benyttes (med mindre treneren eier hesten selv).
Skjemaet kan fås ved henvendelse til DS eller DNT/Folkehesten. Dette fordrer
selvfølgelig at selger er interessert i å inngå en slik avtale. For å ivareta selgers
interesser, gjøres det oppmerksom på at man ikke kan ha flere enn en slik avtale
aktiv samtidig.
j) Det presiseres at innkjøp av hest uansett ikke kan skje før andelslaget for det
aktuelle DS er fulltegnet. DS vil underrette treneren når dette er på plass.
k) Dersom det i salgsperioden skulle oppstå en alvorlig, langvarig skade på hesten
som kraftig reduserer andelslagets mulighet for å bli fulltegnet, kan treneren søke
om å få bytte hest mot å godta en reduksjon i overført trenerbudsjett på 25.000,Side 1 av 4

2. Hesten drives av det aktuelle driftsselskap (DS) på vegne av de andelshaverne som til
sammen utgjør andelslaget bak hesten, og det er DS’et som vil administrere samtlige
økonomiske transaksjoner på vegne av andelslaget. Dette er regulert i en egen kontrakt
mellom prosjektet/DNT og DS.
3. Treneren tildeles et budsjett på 320.000 (inklusive moms) og fakturerer DS for
samtlige kostnader vedr. trening, fôr, veterinærutgifter, transport, boksleie, utstyr,
oppsittspenger, innmeldingsavgifter m.m. som inngår i den daglige behandlingen av
hesten. Treningskostnaden per dag får maks tilsvare trenerens normale tariff, men ikke
overstige 350 kr/dag. Treneren vil fakturere DS månedlig og etterskuddsvis. Hestens
kjøpesum kommer også til fratrekk mot dette budsjettet, men selve kjøpet vil skje
mellom andelslaget med DS som forretningsfører og selger.
Trener/kusk sitt tilgodehavende av innløpte premiepenger (10% til sammen), utbetales
etter sesongslutt. Kostnader som går utover det tildelte budsjettet, må treneren dekke
selv. Driftsselskapet kan kreve regress av treneren for utgifter som overstiger det
tildelte budsjettet.
4. Treneren er pålagt å betale innskudd til klasseløpene (Kriteriet, Derby og DNTs 5årsløp(kaldblods)) der hvor dette er aktuelt med mindre det foreligger skriftlig
tillatelse fra komiteen i pkt. 9 om at dette kan fravikes.
5. Treneren har beslutningsrett over behandlinger opp til en kostnad på 10 000 kroner.
Kostnader som overstiger dette beløpet skal godkjennes i henhold til pkt. 9 nedenfor
før behandlingen gjennomføres, med mindre det ikke er snakk om en akutt situasjon
hvor en ikke rekker å hente inn en godkjenning. Kostnader vedrørende skader må
dekkes av trenerens budsjett med mindre det er dekket av hestens forsikring.
6. Ønsker treneren, på grunn av skade/død, mangel på talent eller annet, å bytte valgt hest
mot en annen travhest (etter samme kriterier som gjengitt i punkt 1) skal bytte først
godkjennes i henhold til pkt. 9 nedenfor. Dette må gjøres innenfor det eksisterende
budsjettet, eller på trenerens egen regning.
7. Treneren er pliktig til å fullføre avtaleperioden for egen regning dersom budsjettert
beløp, 320 000 kroner, er brukt opp innen avtaleperioden er omme.
8. I november 2015 kommer hesten til å selges på en spesielt tilrettelagt auksjon.
Treneren er ansvarlig for at hesten transporteres til auksjonsstedet, at hesten
presenteres i god skikk samt sørger for at en veterinærgjennomgang er gjort tidligst
syv dager før auksjonsdagen. Kostnaden for veterinærattesten faktureres fra
veterinæren til DNT.
9. En konkurransekomité nedsatt av DNT er den eneste instans som kan godkjenne
endringer som er beskrevet i denne avtalen (Som f.eks. under pkt. 5). Samtlige
godkjennelser må være skriftlige. E-post/SMS regnes som gyldig dokumentasjon all
den tid det fremgår, uten tvil, hva saken gjelder.
10. Treneren skal umiddelbart underrette komiteen beskrevet i pkt. 9 dersom hesten blir
skadet eller syk og den beregnede rekonvalesensen er på mer enn seks uker.
11. Treneren skal, i samarbeid med sitt tilhørende DS, arrangere minst ett eiertreff for
andelseierne. Treneren forplikter seg i tillegg til å delta på et velkomstarrangement
som DS arrangerer i begynnelsen av konkurranseperioden. Det er et krav at også
hesten deltar på disse arrangementene.
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12. Treneren plikter å delta på et informasjonsmøte/kick-off på Bjerke før eller i
forbindelse med lanseringen av Folkehesten 2015. Dette vil eventuelt skje høsten
2015. Treneren dekker selv eventuelle reisekostnader, mens DNT dekker losji.
13. Manglende oppmøte fra treneren i henhold til pkt. 11 eller pkt. 12, vil medføre en bot
på 5000,- med mindre det foreligger en legeerklæring som fritar treneren for oppmøte.
Pengene trekkes fra trenerens budsjett.
14. Treneren skal minst en gang i uken bidra til å oppdatere hestens hjemmeside (på
folkehesten.no) ved å sende en nyhetsoppdatering (tekstmelding) via SMS eller via epost til sportssjefen i det DS treneren tilhører. Alternativt kan treneren selv velge å
informere gjennom selv å oppdatere stallens sider på folkehesten.no.
Videre bør treneren informere sine eiere via Folkehestens egne stallsider på Facebook.
Treneren har rett til å delegere oppgaven til en ansatt eller annen person, men innehar
alltid ansvaret for at oppgaven utføres og for den informasjonen som formidles. Denne
informasjonsforpliktelsen trer i kraft umiddelbart etter at denne kontrakten er signert
og banen har bekreftet at andelslaget er fulltegnet.
15. Manglende oppdateringer i henhold til pkt. 13, kan bøtelegges med inntil 500,- pr.
tilfelle. Pengene trekkes i fra trenerens budsjett.
16. DS har rett til, med umiddelbar virkning, å bryte avtalen med treneren dersom han/hun
blir anmeldt av Mattilsynet vedrørende mistanke om doping/dyreplageri/brudd på
dyrevernsloven eller tilsvarende forhold. Dette gjelder uavhengig om Folkehesten som
treneren har ansvaret for er involvert eller ikke i den aktuelle incidenten.
17. Trenerens forplikter seg, ved signering av denne avtalen, til å delta i prosjektet i
henhold til punktene beskrevet i denne avtalen.
18. Trener godtar at han/hun ved signering av denne avtale, kan bli pålagt å kjøre løp i en
eierdrakt for Folkehesten der hvor denne starter. Dersom ikke trener kjører hesten
selv, vil han være forpliktet til å benytte en kusk som aksepterer å kjøre i eierdrakten
for Folkehesten. I tilfeller der treneren ikke velger å kjøre selv, BØR det velges en
kusk med A-trenerlisens/profesjonell lisens så sant dette er mulig.
19. DS økonomiske forpliktelser overfor treneren, trer i kraft når pkt. 1 med alle
underpunkter er oppfylt og hesten kjøpt inn.
20. Trener må umiddelbart etter at valg av individ(hest) for kjøp er bestemt, meddele dette
til DS slik at hesten blir forsikret.
21. DS økonomiske forpliktelser overfor treneren avsluttes når hesten er solgt på auksjon i
november 2015, eller tidligere dersom forhold vedrørende hesten skulle tilsi dette.
Dette avgjøres av konkurransekomiteen (se punkt 9). Samtlige krav treneren måtte ha,
må være meldt til DS senest 15. desember 2015 eller innen en måned etter at sesongen
er erklært avsluttet. Se for øvrig punkt 3.
22. Driftsselskapet skal minst 3 ganger i løpet av avtaleperioden gi treneren en
regnskapsrapport som viser hvor mye som står igjen av det tildelte budsjett. Av
hensyn til hestens «vel og ve» er ikke treneren tillatt å tømme budsjettet fullstendig før
ved siste fakturering i avtaleperioden.
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23. Dersom denne avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad
vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes
plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.
Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout og ethvert forhold
som etter norsk rett vil bli bedømt til force majeure.

Denne avtalen har blitt opprettet i to eksemplarer, hvor partene har fått hvert sitt
eksemplar.
Sted/Dato

Sted/Dato

…….……….- 2014

…….……….. -2014

……………………..
Driftsselskap v/daglig leder

…………………………………..
<Trenerens navn/personnummer>

I forbindelse med søknad om godkjenning av hest til konkurransekomiteen:
Alle veterinære papirer m.v. som er beskrevet under pkt 1. sendes til:

Det Norske Travselskap
Hestesportens Hus
Postboks 194 Økern
0510 Oslo
Att: Folkehesten
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