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Avtale om trening av galopphest  
 

mellom 
 

Eier:   __________________________________________ 
   (heretter kalt eier)  
Adresse :  __________________________________________ 
 
                          og 
 
Trener:  ___________________________________________ 
  (heretter kalt trener) 
Adresse : ___________________________________________ 

 
 

1. Avtalen omfatter følgende hest(er): 
 
...................................................................................................... 
 
 

2. All oppstalling og trening av hest hos trener foregår på eiers regning og risiko. 
 
Trener har således intet ansvar for skader, sykdom eller dødsfall som oppstallede hester måtte bli 
utsatt for under sitt opphold. 
 
Treners ansvar, plikter og rettigheter i henhold til Norsk Jockeyklubs reglement. 
pkt. 124 omhandler bl.a.  
 
a) Å påse at hest trenet av ham og som starter i løp er forsvarlig trent og konkurranseklar. 
 
b)  Å påse at ansatt personell har nødvendig kjennskap til dette reglement og til forskrifter for 
  øvrig som er utferdiget av Norsk Jockeyklub eller annen relevant organisasjon. 
 
c)  Å gi hest som er betrodd ham i trening eller tilsvarende omsorg, en fagmessig pleie og hvis 
  sykdom eller ulykkestilfelle eller andre særlige forhold inntreffer, straks uoppfordret å 
  underrette hesteier om dette. 
 
f) Å påse at alle vaksinasjonsbestemmelser følges. 
 

3. Eier betaler trener i henhold til denne avtale kr.                pr. mnd. i oppstalling pr. hest. 
 
 
4.  

I tillegg til oppstallingavgiften inngår følgende utgifter som belastes etter regning: 
- Boksleie 
- Evt treningsavgift 
- Innskudd i løp 
- Ridepenger, leiepenger, rytter og trenerprosenter 
- Transport ifb med løp, veterinærundersøkelser etc. 
- Hovslager 
- Rutinemessige veterinærundersøkelser og vaksinering 
- Gressgalopper 
 
Større veterinærmessige inngrep skal avtales spesielt mellom eier og trener: 
 

5. Eier er selv ansvarlig for å ha sin hest forsikret mot skader, sykdom, dødsfall eller skade påført 
tredejmann. Trener er således ikke økonomisk ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at 
hesten ikke er forsikret. 
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6. Endringer av treners treningsavgift skal varsles minimum tre uker før endringen trer i kraft. 
 

7. Eier gir trener fullmakt til å melde og starterklære hesten i løp. Likeledes er det treners plikt å stryke 
hesten i løp den er meldt eller starterklært i, (jfr. Norsk Jockeyklubs regl.pkt. 94). 
 
Dersom denne avtalen sies opp av eier eller trener (jfr. NJ's regl. pkt 64 ) bortfaller treners plikter 
og rettigheter til å melde, starterklære og stryke hesten i løp fra oppsigelsestidspunktet. 
 

8. Treners rettigheter ved oppsigelse av denne avtale reguleres av Norsk Jockeyklubs regl. pkt. 63. 
 

9. Ved inngåelse av denne avtale forplikter eier å opplyse om hesten er pantsatt eller om det 
foreligger heftelser på hesten. Oppstår det endringer mht. pantsettelse eller øvrige heftelser, skal 
eier uoppfordret informere trener om endringene. 
 

10. Ved inngåelse av denne avtale innbetales et depositum på tre -3- måneders oppstalling. 
 

11. Den oppstallede hest tjener til sikkerhet for treners krav mot eier. Dersom eier ikke har gjort opp sin 
gjeld til trener innen 3-tre måneder etter forfall, gis trener rett til å tiltre sikkerheten i hesten og 
dekke sitt tilgodehavende, ved salg av hesten. 
 

12. Hvis eier ikke har oppfylt sine forpliktelser ved innbetaling av forfalt oppstalling for tre -3- måneder, 
kan trener selge hesten for å dekke sitt tilgodehavende. 

  
 
 
 
dato,        dato,           
 
____________      _______________ 
Ansvarlig eier      Trener 
 
 
 
 


