
 
 

Påmelding til                                                                                                                 

Klasseløpsauksjon 2019   
fredag 6.- lørdag 7. september       

på Bjerke Travbane 

 
Åpen for norskregistrerte varm og kaldblodsåringer, påmeldingsfrist fredag 3. mai 2019. 

 
Samtlige hester skal være berettiget til Klasseløpene. Påmelding er bindende, påmeldingsgebyr belastes ved 

påmeldingsfrist, mottatt påmelding vil bli bekreftet pr. e-post eller sms. 
Les nøye gjennom auksjonsvilkårene, se side 2.  

 
Hestens navn UELN  Kjønn 

 
 
 

  

Far Mor 

  
 
                                   

 
Innmelder av hesten er med sin signatur ansvarlig for at alle påmeldingsopplysninger er korrekte. 

Innmelder 
Selgers navn/firma/pseudonym 
 
 
 

Tlf. privat                                  Mobilnr. 

Adresse 
 
 
 

E-post 

Postnr. og sted 
 
 
 

Bank/postgironr 

Navn på (evt.) momsregistrert selskap 
 
 
 

Organisasjonsnummer 

 
Jeg/vi har lest og gjort meg/oss kjent med DNTs auksjonsvilkår, og plikter å følge disse. 

Sted og dato: Signatur:                                                 Signatur:    

 
 
 

Ansvarlig selger: Selger medeier: 

 
 

Skjemaet sendes: Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 OSLO, 
 eller e-post: laila.stolpnes@travsport.no 

Kontaktperson: Laila Stolpnes, tlf. 950 77 061,  
 

ALLE POSTER MÅ FYLLES UT!  

 

mailto:laila.stolpnes@travsport.no
mailto:laila.stolpnes@travsport.no


AUKSJONSVILKÅR                                                         
 

§ 1 
Auksjonen arrangeres av Det Norske Travselskap 

(DNT). DNT forbeholder seg retten til å velge ut blant 

de påmeldte. Ved mange påmeldte vil auksjonen bli 

holdt over to dager. Hesten skal være ferdig sertifisert 

senest en uke før auksjonsdato. Dersom dette ikke er 

gjort kan DNT stryke hesten uten kompensasjon til 

selger. 

§ 2 
Selgeren har ansvaret og risikoen for hesten fram til 

hammerslaget, deretter har kjøperen ansvaret og 

risikoen for hesten. DNT har ikke i noe tilfelle ansvar 

eller risiko for hesten. Selgeren er ansvarlig for 

utlevering av hesten, hestepass og røntgenbilder til 

kjøper. 

§3 

Påmeldte hester står vederlagsfritt på Bjerke travbane 

til auksjonslutt den dagen hesten fremvises på 

auksjonen. DNT påtar seg ikke ansvar for eventuelle 

skader som skjer i den tiden hesten er oppstallet i 

gjesteboks på Bjerke travbane. 

§ 4 
Hestene skal vises i god form og kondisjon, hest som 

etter auksjonsveterinærens mening er uskikket for 

salg på auksjonen skal avvises. Helseattest og 

egenerklæring, ikke eldre enn 7 dager gammelt, skal 

følge hesten på auksjonsdagen. Helseattest og 

egenerklæring skal leveres senest ved ankomst.. 

Røntgenresultater skal være DNT i hende senest en 

uke før auksjonen. Selger er ansvarlig for at 

opplysningene fra undersøkelsene er fullstendige og 

korrekt gjengitt. Hesten selges i den stand den 

forefinnes ved hammerslaget, dog slik at kjøpslovens 

§ 19 og forbrukerkjøpslovens § 17 vil gjelde.  

Kataloginformasjon, røntgenundersøkelse og 

helseattest er kun veiledende, og fritar ikke kjøperen 

fra dennes undersøkelsesplikt.  

§ 5 
Hesten skal ikke være under medisinsk behandling på 

auksjonsdagen, DNT kan ta dopingprøver for å 

kontrollere dette. DNT kan tillate behandling av for 

eksempel enkle sårskader og behandling av disse 

etter forespørsel fra selger. Hestens identitet vil 

kontrolleres med bruk av mikrochipavleser.  

§ 6 
Påmeldingsgebyr NOK 4 000. F.o.m. tredje hest fra 

samme eier NOK 3 000. Uteblir hesten av andre 

årsaker enn akutt eller smittsom sykdom som kan 

dokumenteres, eller om ikke gyldig helseattest blir 

sendt DNT, ilegges selger gebyr på NOK. 20 000. 

Attest må være DNT i hende senest auksjonsdagen. 

Uteblir hesten fra auksjonen vil påmeldingsavgiften bli 

tilbakebetalt kun hvis hesten dør før auksjonen. 

§ 7 
Hestene blir auksjonert i nummerrekkefølge etter  
katalogen. Laveste utropspris er NOK 25 000. Den 
som avgir det høyeste budet, er kjøper. Enhver 
budgiver må sørge for å stille seg i auksjonarius' 
synsfelt og gi godt synlig tegn innenfor de anviste 
budområdene. Ved like bud eller tvist om hvem som 
innehar det høyeste bud, har auksjonslederen rett til å 
velge. Auksjonsledelsen må kontaktes umiddelbart 
dersom et salg/kjøp vil påklages. Auksjonsleder kan i 
slike tilfeller velge om ny budgivning skal finne sted 
etter siste ordinære katalognummer. 
 
 
 

§ 8 
Hvis selger selv får høyeste bud på egen hest, og 
høyeste bud er f.o.m. NOK 50 000, og oppover, vil 5% 
salær påløpe på hele budsummen. 
 
 
 

§ 9 
DNT er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter at 
budgivningen er over., Eiendomsretten til hesten 
overdras fra selger til kjøper først når hele 
kjøpesummen er betalt til DNT (jfr. «Finansiering av 
auksjonskjøpet»). 
 
 
 

§ 10 
Oppstår det tvist eller reklamasjon, er dette et forhold 

som skal avklares direkte mellom kjøper og selger. 

DNT påtar seg ikke ansvar for eventuelt feilaktige 

opplysninger gitt om den enkelte auksjonshest. På 

generelt grunnlag anbefaler DNT at kjøper utfører sin 

undersøkelsesplikt snarest mulig. Reklamasjon må 

uansett gjøres gjeldende overfor selger så snart som 

mulig etter at eventuelle feil eller mangler oppdages. 

 
§ 11 

Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot 
umiddelbar betaling ved bruk av bankterminal eller på 
annen betryggende måte. Oppgjør i kontanter 
aksepteres ikke.  (jfr. «Finansiering av 
auksjonskjøpet»). Dersom kreditt er innvilget, vil 
hesten bli forsikret av DNT til en verdi tilsvarende 
kjøpesum for kjøpers regning. 
 
 
 

§ 12 
DNT krever 4% salær på kjøpesummen, salær 
belastes kjøper. Dersom selger er momspliktig, er 
kjøpesummen inkludert merverdiavgift.  
Ett gebyr på NOK 2 000 vil bli belastet kjøper av DNT i 
forbindelse med omregistrering, eksport, opprettelse 
av pseudonym etc. Alle varmblodsåringer som er 
fremvist i auksjonsringen er berettiget til å starte i 
DNTs Aukjsonsløp 2021 med førstepremie på  
NOK 200 000. Første innskudd på NOK 2 000 vil 
automatisk bli belastet kjøper ved overdragelse. 


