
 

  

  

 

TRÆNERAFTALE Share A Horse (Trænerprojekt) 
 

 

MELLEM Dansk Hestevæddeløb 

CVR-nr.  

Adresse 

BENÆVNT DHV 

OG XXX 

CVR-nr. 

Adresse 

Postnr. 

Benævnt Træneren 

 

 

 

1. FORMÅL 

1.1 Formålet med nærværende aftale er at fastlægge vilkårene for deltagelse i Share A 

Horse. Share A Horse er en platform ejet af Dansk Hestevæddeløb ApS, der skal udvikle 

hesteejerskabet i Danmark. Formålet er ligeledes at forenkle formidling af ejerskabet 

omkring væddeløbsheste. 

1.2 Dansk Hestevæddeløb ApS foranlediger, at Træneren får mulighed for at udbyde andele 

samt anvende de produkter, der udbydes sammen med Share A Horse. Forholdet mellem 

Træneren og hestens andelsejer(e) er nærmere beskrevet i parternes interessentskabs-

aftale. 

 

 

2. BETINGELSER VEDRØRENDE ANVENDELSE AF SHARE A HORSE 

2.1 Andelsprojektets økonomi og interessentskabskontrakten skal til gennemsyn ved DHV 

inden endelig igangsættelse. Et projekt skal defineres ved udbud af en væddeløbshest. 

Projektet kan både indeholde leje og salg. 

2.2 Træneren tilknyttet projektet skal anvende DHV fællesfaktureringssystem. Dette er nød-

vendigt for at sikre fuld integration ift. økonomi.  

2.3 Træneren kan vælge at anvende Mosson Stables, dette har til formål at sikre at de del-

tagende hesteejere får relevante og konkrete informationer omkring deres ejerskab og/af 

andelshest. 

2.4 Træneren forpligter sig ligeledes til at anvende leverandører, der ligeledes anvender DHV 

fællesfaktureringssystem. Alternativt må Træneren foretage udlæg inden gennemfaktu-

rering.  



 

 

  

 

2.5  Træneren forpligter sig til at holde DHV opdateret om oplysninger vedrørende he-

ste og andelsprojekter, der fremgår af Share A Horse. Ændringer i hestens eller projektets 

oplysninger skal meddeles DHV uden ugrundet ophold. 

 

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

 

3.1 Træneren accepterer som ufravigeligt vilkår i denne kontrakt, at personoplysninger ved-

rørende Træneren indsamles, behandles og videregives i det omfang, det er eller måtte 

blive nødvendigt for levering af Share A Horse samt opfyldelse af Trænerens og DHV’s 

rettigheder og forpligtelser efter Brugervilkårene og Privatlivspolit ikken for Share A 

Horse, begge vedlagt eller tilgængelige via link, samt de projektspecifikke vilkår med 

andelshaverne (Interessentskabskontrakten). 

Således videregives personoplysninger til følgende modtagere:  

 

- Brugere af Share A Horse 

- Mosson i tilfælde af, at Mosson Owner Appen er en del af projektet 

 

3.2 Ved underskrift af denne kontrakt bekræfter Træneren at have læst og forstået indholdet 

af privatlivspolitikken for Share A Horse. 

 

 

4. DHV PRODUKTER 

4.1 Som et led i deltagelsen i Share A Horse stilles der følgende til rådighed fra DHV: 

- Budgetskabelon 

- Standardkontrakter 

- Rådgivning og hjælp omkring udarbejdelse af andelsprojekterne 

De enkelte projekter får ligeledes adgang til kommunikation samt udarbejdelse af 

regnskab.  

 

 

5. PROJEKTKRAV 

5.1 Træneren er er Teknisk Repræsentant (projektansvarlig). Der skal som minimum afleve-

res og godkendes følgende ved DHV. 

- Projektbeskrivelse 

- Forslag til projekttype og -kontrakt (DHV kan bistå) 

- Budget (skabelon kan leveres af DHV) 

 

5.2 Træneren skal fastsætte minimumsantal af solgte andele inden projektigangsættelse. 

5.3 I Trænerprojekter (Læs mere under ’Projekttyper’ på www.shareahorse.dk) skal Træne-

ren klart definere en minimumsgrænsen for, hvornår projektet revurderes og en eventuel 

afslutningsprocedure igangsættes. Eksempelvis kunne dette kunne ske ved, at der sker 



 

 

  

 

flere udmeldelse på et projekt, og træneren derved ikke længere ønsker at bære den 

økonomiske risiko.  

5.4 Træneren accepterer de vilkår og forpligtelser, der er fastsat i den endelige Interessentskabs-

kontrakt. 

 

5.5 Træneren står til rådighed i forbindelse med markedsføring af projektet, herunder ved brug 

af Trænerens billede. 

 

 

6. ANSVARSBEGRÆNSNING  

6.1 Trænerens ansvar reguleres i de enkelte interessentskabskontrakter. 

6.2 Eventuelle erstatnings- og ansvarsspørgsmål, der måtte opstå mellem Træneren, andels-

havere og ejere af hesten, er reguleret i den enkelte Interessentskabskontrakt og er DHV 

uvedkommende.  

 

 

7. AFREGNING 

7.1 Som et led i deltagelsen i Share A Horse stilles platform samt rådgivning til rådighed fra 

DHV 

- Fakturering via fællesfakturering sker til 3 %, ( Ligeledes faktureres andelsejerne 3% 

(månedlig ydelse)). 

 

 

8. OPSIGELSE 

8.1 DHV har mulighed for opsigelse ved misligholdelse af enten anvendelse af fællesfakture-

ring eller ved at bringe Share A Horse eller Dansk Hestevæddeløb ApS i miskredit. 

Trænerens opsigelsesadgang er reguleret i den enkelte Interessentskabskontrakts afsnit 

12. 

 

9. VÆRNETING OG LOVVALG 

9.1 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til denne aftale, herunder aftalens fortolkning, 

er underlagt dansk ret. 

9.2 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til denne aftale, herunder aftalens fortolkning, 

der ikke kan løses mindeligt, afgøres efter SEGES Almindelige Regler for Voldgift om Heste 

(”Hestevoldgiften”). 

 



 

 

  

 

10. UNDERSKRIFT 

10.1 Aftalen er indgået og underskrevet i 2 originale eksemplarer, hvoraf hver part modtager 

ét. 

 

Den       /        

 

For xxx 

 

    

 

 

 

 
  

Den       /        
 For Dansk Hestevæddeløb ApS: 
 
 __________________________ 


