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till ägare av gotlandsrusshingstar godkända enligt rasvisa krav

Information om russhingstarnas tjänstgöring 2020
I år har SvRAF ändrat något i regelverket, vänligen läs informationen noga.
Inför den nya avelssäsongen behöver föreningen få reda på eventuella ändringar från hingstägarna,
såsom utstationering för säsongen eller hingstar som tagits ur avel. Meddela ändringar snarast – för
att hinna med i hingstlistan i nummer 2 av tidningen måste ändringen vara inne senast i början av
april. Helst skriftligen, gärna via e-post (registrator@gotlandsruss.se).
SvRAF publicerar namn och kontaktuppgifter till hingstägare/hingsthållare dels i medlemstidningen
(nr 2), dels i hingstlistan på hemsidan (www.gotlandsruss.se). I enlighet med dataskyddsförordningen
har SvRAF beslutat att betalning av hingstlicens tolkas som samtycke till publicering. Om du inte vill
synas, kontakta SvRAF så tas dina uppgifter bort.
Ägarskiften rapporteras alltid via hästpassets ägarbevis, som postas till registrator samtidigt som
förskottsbetalning görs. Vid kastrering eller avliden hingst ska hästpasset skickas till registrator.
Föreningen strävar efter att minimera utskicken, både på grund av portohöjningar men även av
hållbarhetsskäl. Därför kommer inte längre någon fysisk betäckningslicens att skickas ut, och inte
heller någon språngrulla. Språngrullan finns på hemsidan som PDF-fil och skrivs ut av de hingsthållare
som använder betäckningsrapporter i pappersblock. SvRAF rekommenderar webrapportering: vid
elektronisk rapportering behöver man inte skicka in språngrulla. Samtliga måste dock skicka in
resultatrulla år 2 (fölningsåret), så helt papperslöst blir det inte. För de hingstar som betäckte 2019
bifogas resultatrulla detta brev.
Det finns två olika licensalternativ för de godkända hingstarna: betäckningslicens eller vilande licens.
Observera att betäckningslicens alltid måste vara betald innan hingsten får börja betäcka. För
hingstar som inte planeras betäcka löses en vilande licens. Är ingen licens inbetald senast 1 maj
skickas en faktura för en vilande licensavgift. Vid obetald faktura betraktas hingsten som av ägaren
tagen ur avel.
Betäckningslicensen kostar 600 kronor per år, varav SvRAF subventionerar halva kostnaden för
russhingstar godkända enligt rasvisa krav om licensen betalas före den 31 mars betäckningsåret.
Observera att möjligheten att tillgodoräkna sig kostnaden för en tidigare löst vilande licens vid
uppgradering till betäckningslicens är borttagen.

Licenser betalda t o m 31 mars, rabatterade:
Betäckningslicens, 300 kronor
Vilande licens, 50 kronor

Licenser betalda fr o m 1 april:
Betäckningslicens, 600 kronor
Vilande licens, 100 kronor

För att utnyttja rabatten, betala senast 31/3 in för önskad licens till SvRAFs plusgiro 69 34 81-4.
Hingstlicensen kan även betalas till SvRAFs Swish, nummer 123 538 1892. Märk betalning med
hingstens/hingstarnas namn.
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För hingstar som inte uppfyller rasvisa krav kostar betäckningsbevis eller betäckningsintyg 600 kronor
och omfattas ej av rabatten.
När licensen för 2020 är betald publiceras hingstens licensstatus i hingstlistan på SvRAFs hemsida.
Ingen fysisk betäckningslicens skickas ut.
Varje hingst som ska betäcka ska ha antingen elektroniska betäckningsrapporter eller ett individuellt
block (serie L) med tryckta betäckningsrapporter. SvRAF rekommenderar användande av elektroniska
betäckningsrapporter. Observera att rapporterna bara får redovisa betäckningar gjorda av den hingst
de utfärdats till.
De elektroniska betäckningsrapporterna köps via SHs webbutik, pris 108 kronor styck (inklusive
moms). Även om hingstägaren använder webrapporter blir hanteringen inte helt pappersfri;
språngrulla behövs inte, men resultatrulla (fölningsåret) ska redovisas till SvRAF senast 30/9.
Resultatrulla postas till Liselotte Erixon, adress se nedan.
Svenska Hästavelsförbundets webbutik: www.svehast.se
SHs telefonnummer är 0511-44 18 81 växel, telefontid vardagar klockan 10 – 12
Det tryckta blocket innehåller 10 blankettset och kostar i år 1083 kronor (inklusive moms). Köps
enklast i SHs webbutik, kan även beställas genom inbetalning till SHs bankgiro 5472-6930. Vid
användande av pappersrapporter ska språngrulla (betäckningsåret) och resultatrulla (fölningsåret)
redovisas till SvRAF senast 30/9. Betäckningsrapporter, språngrulla och resultatrulla postas till
Liselotte Erixon, adress se nedan.
Sen eller ofullständig betäckningsredovisning innebär förseningsavgift. Viktigt: kom ihåg att göra
nollrapport för hingst som haft betäckningslicens men inte betäckt något sto, senast 30/9.
Nollrapport kan göras till e-post, registrator@gotlandsruss.se
Kravet på CEM-test för ston från utlandet togs bort i juni 2019.
Om du som hingstägare eller hingsthållare undrar över något, kontakta SvRAFs registratur så ska vi
göra vårt bästa för att hjälpa till.
Leksand den 25 februari 2020

Pernilla Jobs
hingstlicensansvarig SvRAF

adress för betäckningsrapporter, nollrapporter, språngrullor, resultatrullor:
SvRAF, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, telefon 08-591 434 03 (vard 8-10)
Information och dokument för hingsthållare finns på Svenska Russavelsföreningens hemsida,
www.gotlandsruss.se
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