
Avtal avseende träning av travhäst

 

Travtränare: ….........................................................................................................

Hästägare: …........................................................................................................

Hästens namn och reg nr …........................................................................................................

Avtalstid:  Från och med …........................... – tills vidare

Uppsägningstid:         Ömsesidig uppsägning om …..... dagar från och med dagen för uppsägning.

Träningsavgift:         ….................... kronor per dag, exklusive moms. 

      I träningskostnad ingår: 

Boxhyra

Foder

Grovfoder typ ………………………

Kraftfoder typ ………………………

Övrigt typ ……………………….

Träning

o Skoning

o Avmaskning

o Vaccinationer 

Erforderlig utrustning för träning och tävling

(Markera om nedanstående utrustning ingår) 

o Grimma

o Täcken

o Bandage, skydd

o Övrigt ……………………………………………………..

Övriga kostnader debiteras hästägaren mot verifierad självkostnad t ex 

 Veterinärkostnader

 Transportkostnader

 Traktamente och utselningsavgift för hästskötare vid tävling

Vinstandel:        Tränarens vinstandel på intjänade prispengar i travlopp: …............... % 

       I tränarens vinstandel ingår all ev provision till körsven/ryttare/skötare. 



Betalning:          Träningsavgift och övriga kostnader faktureras en gång per månad iefterskott 

         via Svensk Travsport, TDS. 

Hästskötare:          Hästen kommer att skötas av …………………....…........................

Hästägaren informeras vid byte av hästskötare.

Uppställningsplats:          Hästen kommer att stallas upp på  ………………………................

Hästen får ej flyttas utan hästägarens godkännande. 

Försäkring: Hästägaren ansvarar för hästens försäkring.

Tränaren skall till Svensk Travsport, eller av Svensk Travsport anlitat 

försäkringsbolag, anmäla sådan skada som kan täckas av Svensk        

Travsports försäkringar. 

Information: Tränaren informerar hästägaren löpande om hästens status, träning och 

planerad tävlan. Information ges via

o Telefon

o Sms

o Mail

o Hemsida 

Vid uppkommen skada på hästen skall hästägaren informeras omgående. Om 

skadans behandling innebär betydande kostnader skall hästägarens medgivande

inhämtas innan behandling påbörjas. 

Vid allvarlig akut skada har tränaren, ur djurskyddssynpunkt, rätt och 

skyldighet att vidta erforderliga åtgärder omgående även utan hästägarens 

medgivande. 

Ansvar: Tränaren ska inneha erforderlig licens utfärdad av Svensk Travsport och 

ansvara för hästens vård, träning och välbefinnande i enlighet med Svensk 

Travsports regelverk.

Tvist:         Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i två original av vilka parterna efter underskrifter erhållit var sitt. 

Ort och datum......................................................................................................................

Hästägare Tränare

…............................................................. …...........................................................


