
REGISTRERING AV STALLNAMN 
  

Finlands Hippos upprätthåller register över stallnamn. Man bör göra en skriftlig anhållan om registrering av stallnamnet. 
  
I anhållan bör framgå ägarens/ ägarnas namn, födelsetider och adresser samt stallnamnets hemort och officiella 
företrädare, som undertecknar för stallnamnets del. 
 
Stallnamnet registreras en gång och behöver ej förnyas. 
Då bolag registrerar stallnamn behövs handelsregisterutdrag där det framgår vilka personer som har teckningsrätt. 
(Se i ikraftvarande prislista, www.hippos.fi) 
  
  
I samband med användning av stallnamn gäller följande bestyrkta principer: 
  
 
• Stallnamn ansöks med följande blankett 
• Ägare till stallnamnet kan vara en eller flera personer, även juridisk person 
• Stallnamnets företrädare måste vara myndig 
• Om företrädaren för stallnamnet inte är delägare i stallnamnet, krävs fullmakt av ägarna för uppdraget 
• När äganderätten till hästen går från privat person till stallnamn bör ett ägarbyte göras som normalt. 
• I stallnamnet bör framgå stavelsen (Talli, Stall, Stable, Team eller motsvarande) endera i början eller slutet av namnet 
om stallnamnet inte skiljer sig från hästens namn. 
• Alla delar av namnet rekommenderas vara av samma språk 
• Kända varumärken och produktnamn, affärs- och företagsnamn kan inte användas som stallnamn eller del därav. 
• Ändringar i uppgifter gällande stallnamnets ägare eller företrädare uppdateras skriftligen försett med underskrift. 
 
  
  
  

Postadress: 
  

Finlands Hippos  
Merja Asplund 

  
Tulkinkuja 3 
02650 Esbo 

  
tel: 020 760 5245 
fax: 020 760 5291 

merja.asplund@hippos.fi

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

förutom er och mottagarens underskrift, före utskrift. 
 



Vänligen läs noggrant anvisningarna på ovanstående sida före Ni fyller i blanketten.

REGISTRERINGSANSÖKAN OM STALLNAMN

Stallnamnets ägare, allas födelsetid och adress

Stallnamnets/juridiska personens hemort

Namnförslag

Suomen Hippos ry/ 
Asplund Merja 

Tulkinkuja 3 
02650 ESPOO

Företrädarens underskrift

Namnförtydligande

1. Namn 
 

Födelsetid

Stallnamnets kontouppgifter för utbetalning av utställnings-, uppfödar-, samt travtävlingspengar. 
Kontoinnehavare

IBAN-kontonummer

Datum

Postnummer

Födelsetid E-postadress

Telefonnummer

Postanstalt

Näradress

Stallnamnets officiella företrädare: 
Namn 

Gäller hästen

vid registrering/ ägarbyte/byte av besittningsrätt

Mottagare av anmälan

Datum. stämpel

E-postadress Telefonnummer

Adress

2. Namn Födelsetid

E-postadress Telefonnummer

Adress

3. Namn Födelsetid

E-postadress Telefonnummer

Adress

4. Namn Födelsetid

E-postadress Telefonnummer

Adress

5. Namn Födelsetid

E-postadress Telefonnummer

Adress

6. Namn Födelsetid

E-postadress Telefonnummer

Adress
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Postadress:
 
Finlands Hippos 
Merja Asplund
 
Tulkinkuja 3
02650 Esbo
 
tel: 020 760 5245
fax: 020 760 5291
merja.asplund@hippos.fi
 
Blanketten är i elektronisk form, så den kan ifyllas på datorn, 
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Vänligen läs noggrant anvisningarna på ovanstående sida före Ni fyller i blanketten.
REGISTRERINGSANSÖKAN OM STALLNAMN
Stallnamnets ägare, allas födelsetid och adress
Stallnamnets/juridiska personens hemort
Namnförslag
Suomen Hippos ry/ 
Asplund Merja
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Företrädarens underskrift
Namnförtydligande
1. Namn
 
Födelsetid
Stallnamnets kontouppgifter för utbetalning av utställnings-, uppfödar-, samt travtävlingspengar. 
Kontoinnehavare
IBAN-kontonummer
Postnummer
Födelsetid
E-postadress
Telefonnummer
Postanstalt
Näradress
Stallnamnets officiella företrädare: Namn	
Gäller hästen
vid registrering/ ägarbyte/byte av besittningsrätt
E-postadress
Telefonnummer
Adress
2. Namn
Födelsetid
E-postadress
Telefonnummer
Adress
3. Namn
Födelsetid
E-postadress
Telefonnummer
Adress
4. Namn
Födelsetid
E-postadress
Telefonnummer
Adress
5. Namn
Födelsetid
E-postadress
Telefonnummer
Adress
6. Namn
Födelsetid
E-postadress
Telefonnummer
Adress
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