
 ANMÄLAN OM ÄGARBYTE 
  
Anmälan ifylles i tre exemplar. Ett exemplar sänder köparen till Finlands Hippos, ett blir hos köparen och ett blir hos 
säljaren. 
 
Med den här blanketten anmäls ägarbytet till Finland Hippos före hästen anmäls till följande start eller senast 
inom 14 dygn från ägarbytet. 
 
Obs! Säljare och köpare uppmanas att också göra ett köpebrev där mera specifika köpevillkor framgår. Köpebrevet 
behöver inte skickas till Finlands Hippos. 
 
  
1. Anmäl datum för ägarbytet 
 
2. Genom att anmäla begärda uppgifter om hästen, besparas ni eventuella tilläggsutredningar. 
 
3. På blanketten finns plats för två gamla och två nya ägares uppgifter.  
 Både de gamlas och de nya ägarnas alla uppgifter anmäls. Fyll i vid behov också samägoregistrerings anmälan. 
 Om någon annan än uppfödaren registrerar ett föl, bör ägarbytet ges till identifieraren. 
 
4. Den nya ägarens kontonummer anmäls i samband med ägarbytet i fältet reserverat för ändamålet. 
 
5. Samtliga gamla och nya ägare undertecknar blanketten. 
 Om ägaren är ett Stallnamn, undertecknas blanketten av den officiella företrädaren som är anmäld till Finlands 
 Hippos. 
 Vårdnadshavaren undertecknar blanketten för ägare under 18-år. 
 
6. Anmälan om ägarbytet skickas till FINLANDS HIPPOS 
 A. direkt, ex. med post: hästens pass eller registreringsbevis med 
 B. via hästavelsförbundet eller travbanans kontor: pass eller registreringsbevis med. Förbundet eller travbanan 
 skickar blanketten vidare till Finlands Hippos. 
 
7. Finlands Hippos, hästavelsförbunden eller travbanornas funktionär märker den nya ägaren i hästens pass eller 
registreringsbevis och bekräftar det med stämpel. 
ÄGAREN FÅR ABSOLUT INTE SJÄLV GÖRA ANTECKNINGAR I PASSET ELLER REGISTRERINGSBEVISET!  
 Ägarens anteckningar är ogiltiga. 
 
8. Om hästen ägs gemensamt eller står i Stallnamn, bör dessa också vara registrerade i Finland Hippos. 
 
9. För försenade ägarbytesanmälningar uppbärs förhöjd avgift. Även eventuella intermistiska (mellan) ägarbyten 
debiteras av de nya ägarna. 
 
  

 Postningsadress:  
  

Suomen Hippos ry/ 
Merja Asplund 

  
Tulkinkuja 3 
02650 Espoo 

 

  
Blanketten är i elektronisk form, så den kan ifyllas på datorn,  

förutom er och mottagarens underskrift, före utskrift. 
  

Ni kan skriva ut tre ifyllda banketter direkt eller kopiera en utskriven blankett varefter varje blankett (3 st.) bör 
undertecknas av samtliga gamla och nya ägare.



Vänligen läs anvisningarna före Ni fyller i blanketten.

ANMÄLAN OM ÄGARBYTE

Nya ägarens kontouppgifter för utbetalning av utställnings-, uppfödar- och travtävlingspengar. 
 

ObS! Om ägaren är underårig undertecknar vårdnadshavaren.

Mottagare av anmälan Datum, stämpel

Kontoinnehavare

IBAN-kontonummer

Gamla ägarnas namnunderskrift Nya ägarnas namnunderskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Hästens namn

Registernummer

Kön

Mors och fars namn 
till oregistrerat föl

Födelsetid

Datum för köp

GAMLA ÄGARE 
Namn

Födelsetid

Näradress Hemkommun

Postnummer Postanstalt Telefonnummer

Gamla ägare 
Namn

Födelsetid

Näradress Hemkommun

Postnummer Postanstalt Telefonnummer

Suomen Hippos ry/ 
Merja Asplund 
Tulkinkuja 3,  
02650 Espoo

OBS! VID NYTT STALLNAMN ELLER SAMÄGO, FYLL I REGISTRERINGSANMÄLAN OCH BIFOGA DEN MED 
ÄGARBYTESANMÄLAN. 

Vänligen läs anvisningarna före Ni fyller i blanketten.

Ny ägare 
Namn

Födelsetid

Näradress Hemkommun

Postnummer Postanstalt Telefonnummer

Födelsetid

Näradress Hemkommun

Postnummer Postanstalt Telefonnummer

Namn
NY ÄGARE/ STALLNAMN/SAMÄGOS


         ANMÄLAN OM ÄGARBYTE
 
Anmälan ifylles i tre exemplar. Ett exemplar sänder köparen till Finlands Hippos, ett blir hos köparen och ett blir hos säljaren.
Med den här blanketten anmäls ägarbytet till Finland Hippos före hästen anmäls till följande start eller senast inom 14 dygn från ägarbytet.
Obs! Säljare och köpare uppmanas att också göra ett köpebrev där mera specifika köpevillkor framgår. Köpebrevet behöver inte skickas till Finlands Hippos.
 
1. Anmäl datum för ägarbytet
2. Genom att anmäla begärda uppgifter om hästen, besparas ni eventuella tilläggsutredningar.
3. På blanketten finns plats för två gamla och två nya ägares uppgifter. 
         Både de gamlas och de nya ägarnas alla uppgifter anmäls. Fyll i vid behov också samägoregistrerings anmälan.         Om någon annan än uppfödaren registrerar ett föl, bör ägarbytet ges till identifieraren.4. Den nya ägarens kontonummer anmäls i samband med ägarbytet i fältet reserverat för ändamålet.
5. Samtliga gamla och nya ägare undertecknar blanketten.         Om ägaren är ett Stallnamn, undertecknas blanketten av den officiella företrädaren som är anmäld till Finlands
         Hippos.         Vårdnadshavaren undertecknar blanketten för ägare under 18-år.6. Anmälan om ägarbytet skickas till FINLANDS HIPPOS         A. direkt, ex. med post: hästens pass eller registreringsbevis med         B. via hästavelsförbundet eller travbanans kontor: pass eller registreringsbevis med. Förbundet eller travbanan
         skickar blanketten vidare till Finlands Hippos.7. Finlands Hippos, hästavelsförbunden eller travbanornas funktionär märker den nya ägaren i hästens pass eller registreringsbevis och bekräftar det med stämpel.ÄGAREN FÅR ABSOLUT INTE SJÄLV GÖRA ANTECKNINGAR I PASSET ELLER REGISTRERINGSBEVISET! 
         Ägarens anteckningar är ogiltiga.8. Om hästen ägs gemensamt eller står i Stallnamn, bör dessa också vara registrerade i Finland Hippos.
9. För försenade ägarbytesanmälningar uppbärs förhöjd avgift. Även eventuella intermistiska (mellan) ägarbyten debiteras av de nya ägarna.
 
 Postningsadress: 
 
Suomen Hippos ry/
Merja Asplund
 
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
 
 
Blanketten är i elektronisk form, så den kan ifyllas på datorn, 
förutom er och mottagarens underskrift, före utskrift.
 
Ni kan skriva ut tre ifyllda banketter direkt eller kopiera en utskriven blankett varefter varje blankett (3 st.) bör undertecknas av samtliga gamla och nya ägare.
Vänligen läs anvisningarna före Ni fyller i blanketten.
ANMÄLAN OM ÄGARBYTE
Nya ägarens kontouppgifter för utbetalning av utställnings-, uppfödar- och travtävlingspengar.
 
ObS! Om ägaren är underårig undertecknar vårdnadshavaren.
Kontoinnehavare
IBAN-kontonummer
Gamla ägarnas namnunderskrift
Nya ägarnas namnunderskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Hästens namn
Registernummer
Kön
Mors och fars namn 
till oregistrerat föl
Födelsetid
Datum för köp
GAMLA ÄGARE
Namn
Födelsetid
Näradress
Hemkommun
Postnummer
Postanstalt
Telefonnummer
Gamla ägare
Namn
Födelsetid
Näradress
Hemkommun
Postnummer
Postanstalt
Telefonnummer
Suomen Hippos ry/
Merja Asplund
Tulkinkuja 3, 
02650 Espoo
OBS! VID NYTT STALLNAMN ELLER SAMÄGO, FYLL I REGISTRERINGSANMÄLAN OCH BIFOGA DEN MED ÄGARBYTESANMÄLAN. 
Vänligen läs anvisningarna före Ni fyller i blanketten.
Ny ägare
Namn
Födelsetid
Näradress
Hemkommun
Postnummer
Postanstalt
Telefonnummer
Födelsetid
Näradress
Hemkommun
Postnummer
Postanstalt
Telefonnummer
Namn
NY ÄGARE/ STALLNAMN/SAMÄGOS
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