ANSÖKAN OM BETÄCKNINGSBEVIS 2021
FÖR KALLBLODIG TRAVHINGST
Betäckningsbevis ska lösas hos Svensk Travsport senast dagen före
första betäckning, dock senast den 1 april aktuellt betäckningsår.
Vid ej kompletta handlingar kan en förseningsavgift komma att påföras.
Svensk Travsport, Box 20151,161 02 BROMMA
Telefon: 08-475 26 00 (växel)

Denna blankett används till ansökan om betäckningsbevis för
kallblodig travhingst för betäckning av högst 70 ston uppstallade
i Sverige och högst 25 ston uppstallade i Norge 2021.

Hingstens namn

Registreringsnummer

Uppstallningsplats och hingsthållare 2021
Hingstens uppstallningsplats

Hingsthållare (ej stuteri- eller företagsnamn, den som kan registrera språngrullor via nätet)
Gatuadress

Postadress

Telefon

E-post

Följande personer (ej stuteri- eller företagsnamn) har rätt att underteckna språngrullor, fölredovisning och
språngsedlar.
Betäckningsredovisning 2021
Betäckningsresultat 2022
Språngsedlar för föl födda 2022

Betäckningssätt 2021
Naturlig betäckning

AI (färsk)

FAI (fryst)

Ansvarig veterinär vid artificiell insemination
Veterinärens namn (v.g. texta)

• För att betäckningsbevis ska kunna utfärdas krävs att avgiften, 3 875 (inklusive moms), betalas i samband med att
ansökningshandlingen sänds in, samt att resultat från CEM-provtagning kommit Svensk Travsport tillhanda.
Betalning sker på bankgiro 5249-7872. För betalning från utlandet – kontakta Svensk Travsport.
Jag ansöker om betäckningsbevis för ovanstående hingst enligt de villkor som föreskrivs
Registreringsreglemente för Svensk Travsport samt i övrigt utfärdade särskilda regler för ett sådant bevis.
Jag förbinder mig som hingstägare att informera ovanstående ombud att de har ansvar för att insända
ovanstående dokument inom föreskriven tid. Jag förbinder mig som hingstägare att informera respektive
stoägare om i vilken mån hingsten kommer att brukas till fler än 70/25 ston enligt gällande avtal med Norge
under betäckningssäsongen. Om fler ston betäcks än kvoterna kan detta få betydelse för avkommans användning
för tävling och avel i olika länder. Svensk Travsport fritas från allt ansvar i detta avseende.
Underskrift av ägare/befullmäktigat ombud för denne enligt de villkor som stadgas i Registreringsreglemente
för Svensk Travsport
Namnteckning

Namnförtydligande

Gatuadress

Postadress

Telefon bostad

Telefon mobil

Blanketten skickas i original tillsammans med eventuella fullmakter i original till Svensk Travsport,
Avelsavdelningen, Box 20151, 161 02 BROMMA.
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INFORMATION OM BETÄCKNINGSBEVIS FÖR KALLBLODIGA
TRAVHINGSTAR
Betäckningsbevis
Betäckningsbevis krävs för att föl efter avelsgodkända hingstar ska kunna tas in i stambokens huvudsektion för
kallblodiga hästar.
För att betäckningsbevis ska utfärdas krävs:
•
•
•
•

Att betalning, korrekt ifylld ansökan och eventuell fullmakt inkommit till Svensk Travsport inom föreskriven tid.
Att redovisning av språngrulla/fölredovisning tidigare fullgjorts på föreskrivet sätt.
Att hingsten har genomgått provtagning i Sverige, med negativt resultat, avseende CEM.
Att, beträffande importerade hingstar, exportcertifikat inkommit till Svensk Travsport från exportlandets
centralförbund samt att övriga bestämmelser i Registreringsreglemente för Svensk Travsport har iakttagits.

Utfärdat betäckningsbevis kan av Svensk Travsport dras in vid bristande redovisning av
språngrullor/fölredovisning, om bestämmelser i Registreringsreglemente för Svensk Travsport eller regler för
betäckningsbevis inte iakttas, samt vid sjukdom hos hingsten eller hos betäckt sto.
Obs! Vid ej kompletta handlingar kan en förseningsavgift komma att påföras.
Betäckningsredovisning
Samtliga av hingsten i Sverige gjorda betäckningar under betäckningsåret ska senast den 1 september samma år redovisas
till Svensk Travsport. Betäckningar i utlandet med transporterad sperma från hingsten skall således inte redovisas på den
svenska språngrullan. Redovisningen ska ske på en språngrulla vars form och innehåll fastställts av Svensk Travsport.
Samtliga betäckningsdatum ska anges på språngrullan. Syftet med detta är att möjliggöra en bättre fertilitetsstatistik.
Obs! För sent inkommen handling medför att förseningsavgift debiteras hingstägare/befullmäktigat ombud.
Fölredovisning
Resultatet av gjorda betäckningar, fölredovisning, ska insändas till Svensk Travsport senast den 30 september året efter
betäckningarna. Det kan i detta sammanhang nämnas att stoägaren har skyldighet att inom en månad efter fölets födelse
eller beräknad tid för fölning meddela resultatet av betäckningen till hingstägaren eller befullmäktigat ombud för denne.
Obs! För sent inkommen handling medför att förseningsavgift debiteras hingstägare/befullmäktigat ombud.
Språngsedlar
Förtryckta språngsedlar skickas ut till hingstägaren eller befullmäktigat ombud, när uppgifterna i språngrullan registrerats
hos Svensk Travsport. Språngsedel som är undertecknad av en person, enligt lämnade uppgifter på ansökan om
betäckningsbevis, är en förutsättning för att de föl som föds ska kunna registreras. Det ligger därför på hingstägaren eller
hans ombud att underteckna och på lämpligt sätt överlämna språngsedeln till sin ”kund” så att denne kan registrera
avkomman.
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