
  

  

 

 
  

Olofström 

Östra Storgatan 27 

293 34 Olofström 

0454-30 14 30 

0454-999 18 (fax) 

Växjö 

Kungsgatan 13 A, 3 vån 

352 31 Växjö 

0470-243 30 

Bromölla 

Storgatan 38 

295 31 Bromölla 

0456-33 30 09 

Bankgiro 5590-0229 

Bankgiro klientmedel 5789-5898 

Org. Nr 556639-8441 

E-post 

alexandra@centrumadvokaterna.se 

Hemsida www.centrumadvokaterna.se 

Godkänd för F-skatt 

 

Avtal om träning av häst 

Nedan angivna parter har i dag träffat följande avtal om träning av häst. 

 

1. Hästägare: 

Namn:    Personnummer/organisationsnummer: 

__________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort: 

__________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post: 

__________________________________ _____________________________ 

Bank och kontonummer/Bankgiro/Plusgiro: 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Tränare: 

Namn:     Personnummer: 

__________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort:  

__________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post:   

__________________________________ _____________________________ 

Godkänd för F-skatt? □ JA □ NEJ    

Registrerad för mervärdeskatt? □ JA □ NEJ 

  

3. Häst:  

Fullständigt namn:   Kön: 

__________________________________ _____________________________ 

Födelsedatum:   Chip/frysmarkering:  

__________________________________ _____________________________ 

Passnummer:    Ras och färg: 

__________________________________ _____________________________ 

 

Kännetecken: _______________________________________________________________ 
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Hästen är försäkrad i följande försäkringsbolag ____________________________________ 

Försäkringsnummer __________________________________________________________ 

Försäkringens omfattning och belopp ____________________________________________ 

Övriga upplysningar: _______________________________________________________ 

 

4. Avtalsperiod 

Hästägaren lämnar hästen till tränaren under följande tidsperiod, från ___________________ 

till __________________. Kostnaden för träningen är ___________ kronor per vecka / per 

månad / för hela perioden. (stryk det som ej gäller) 

Priset □ Inkluderar mervärdeskatt □ Inkluderar inte mervärdeskatt.  

Betalning erläggs □ I förskott □ Vid träningstidens slut kontant □ Vid träningstidens slut 

mot faktura.  

 

Om utbildningen avbryts i förtid på grund av att hästen skadas genom olyckshändelse som inte 

beror på försummelse från tränaren återbetalas □ Inget belopp  □_________ kronor per 

vecka/månad. 

 

5. Träningen: 

Tränaren svarar för att hästen får bästa möjliga omvårdnad och träning under den period som 

den vistas hos tränaren. Har tränaren provridit hästen? □ JA □ NEJ 

Hästägaren försäkrar att hästen, såvitt ägaren känner till, är frisk och fri från skador då den 

lämnas till tränaren. 

 

Parterna är eniga om att hästen idag har följande kunskapsnivå_________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Målet med träningen är att hästen efter en träningstid om ________________veckor/månader 

ska ha nått följande utbildningsståndpunkt _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Om tränaren bedömer att hästen inte kommer att uppnå angiven utbildningsnivå inom ovan 

angiven tid skall tränaren snarast underrätta hästägaren om detta. Parterna får då samråda för 

att bestämma om träningstiden skall förlängas eller kraven på kunskapsnivån efter utbildningen 

skall sänkas. 
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6. Övriga överenskommelser 

Hästen får ridas av annan än den i kontraktet angiva tränaren: □ JA □ NEJ 

 

Hästen skall tränas av tränaren minst _______ timmar per vecka. 

Ska tränaren i sin tur rida på lektion med hästen? □ JA □ NEJ 

Hästen får gå tillsammans med andra i hage □ JA □ NEJ 

Information till hästägaren om hur träningen fortskrider och hur hästen utvecklas skall lämnas  

_______ gånger per vecka. Informationen skall lämnas på följande sätt: □ Över telefon 

□ Över mail □ Via SMS □ På annat sätt, ange hur ________________________________. 

 

Hästägaren lämnar med följande utrustning till hästen, vilken tränaren förbinder sig att vårda 

väl och återlämna i samma skick, bortsett från normalt förslitning, när träningstiden är slut: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Hästägaren förbinder sig att hålla hästen försäkrad under kontraktstiden. 

 

Tränaren ska om möjligt kontakta hästägaren innan veterinär tillkallas, men hästägaren ger 

tränaren genom detta avtal fullmakt att på egen hand kontakta veterinär om hästen 

skadas/insjuknar på sådant sätt att tränaren bedömer att man inte kan avvakta kontakt med 

hästägaren utan att skadan förvärras på ett oacceptabelt sätt. Parterna erinras om att det 

föreligger en skyldighet att begränsa kostnaderna i den mån detta är möjligt. 

 

Om skada som hästen drabbas av beror på olyckshändelse ska hästägaren svara för de kostnader 

som uppkommer i form av veterinärkostnader, mediciner, transport m.m.  

 

Tränaren försäkrar att det under träningsperioden finns gällande ansvarsförsäkring. 

 

Uppkommer skada som är hänförlig till tränarens agerande eller utifrån de träningsmetoder som 

används är tränaren ersättningsskyldig för de kostnader som därigenom drabbar hästägaren. 

7. Ägarens anvisningar 

Hästägaren har upplyst tränaren om följande gällande hästens temperament: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 



 
 4 (4) 

  

 

 

  

Hästägaren har lämnat följande upplysningar om den utrustning hästen brukar använda: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Hästägaren har lämnat följande upplysningar om den foderstat hästen tidigare fått: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Hästen skoddes senast:________________________________________________________ 

Skall hästen skos under tiden den är hos tränaren? □ JA □ NEJ  

Vem svarar för denna kostnad? □ Tränaren □ Hästägaren 

 

Hästen vaccinerades senast mot stelkramp:________________________________________. 

 

Hästen vaccinerades senast mot influensa:________________________________________. 

 

Hästen avmaskades senast:___________________med preparat: ______________________. 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit vars ett.  

 

 

 

 

 

 

____________________________  _______________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 

 

____________________________  _______________________________ 
Signatur hästägare   Signatur tränare 

 

____________________________  _______________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 


