till ägare/hingsthållare
av licensierade gotlandsrusshingstar

Leksand den 1 mars 2019

Inför betäckningssäsongen 2019
LICENS
Här kommer årets betäckningslicens (alternativt vilande licens) för din hingst.
BETÄCKNINGSRAPPORTERING
Varje hingst som skall betäcka skall ha individuella betäckningsrapporter, antingen elektroniska
webrapporter eller på papper i ett block. Webrapporter kostar i år 106 kronor per styck och köps i
Svenska Hästavelsförbundets webbutik (www.svehast.se), där du även kan handla ett tryckt block (10
st rapporter) för 1064 kronor. Blocket kan även beställas genom inbetalning till SHs bankgiro 54726930. SHs telefonnummer är 0511-44 18 81 växel, telefontid vardagar klockan 10 – 12.
Rapporterna skall föras löpande under betäckningssäsongen med stona införda i den ordning de blivit
betäckta. Alla ston som betäckts ska rapporteras, även om de inte blivit dräktiga.
Betäckningsrapporterna och språngrullan skall sedan redovisas till registrator:
Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den 30 september 2019. Observera att ägare
till de hingstar som löst betäckningslicens men inte betäckt något sto under säsongen måste senast
samma datum nollrapportera till registratorn.
Vid för sent inkommen redovisning, efter 1/10, kommer hingstägaren att påföras straffavgifter.
SPRÅNGRULLA
En språngrulla för 2019 års betäckningar bifogas betäckningslicensen. Om du behöver fler
språngrullor går den att skriva ut från hemsidan, www.gotlandsruss.se, eller kontakta undertecknad.
Betäckningsrapporteringen ligger till grund för:
 hingstens fortsatta betäckningstillstånd
 underlag för grundstambokföring (registrering) av avkommorna
 statistik över antalet betäckta ston och födda föl
UPPGRADERING AV VILANDE LICENS
De hingstar som löst vilande licens kan när som helst under säsongen uppgradera denna till en
betäckningslicens, genom att ägaren betalar in mellanskillnaden 250 kr till SvRAFs plusgiro 69 34 81-4,
eller Swish 123 538 1892. Notera att hingsten inte får betäcka innan detta är gjort.
STOÄGARENS RESULTATRAPPORTERING
Stoägaren ska rapportera resultat av betäckning, både till hingstägaren och till SvRAF. Det finns två
talonger längst ner på betäckningsrapporten för ändamålet, går även att rapportera på webben via
SHs hemsida. Påminn gärna stoägarna om att de ska meddela SvRAF (Liselotte), det är lätt att det
missas – särskilt om stoet är gall.
Observera att importerat sto skall vara CEM-testat innan betäckning, se hingstreglementet punkt 19.
Med önskan om en fin avelssäsong,
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