
Information till hingstägare inför 

betäckningssäsongen  
Betäckningsrapporter i block om 10st köps från SH till en kostnad av 1064 kr.   

Detta görs enklast genom att förskottsbetala till SH:s bankgiro 5472-6930.   

Märk betalningen med hingstens namn, registreringsnummer samt leveransadress.  I 

detta pris ingår SCS kostnader för registerhållning mm.  

Betäckningsrapporterna är inte årsbundna utan används tills blocket är slut!  

Betäckningsrapporter kan också beställas digitalt via SH.  

För mer information http://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/  

Betäckningsrapportering   

Betäckningsrapporterna  

Den gröna delen av betäckningsrapporten samt språngrullan skall vara registratorn 

tillhanda senast 30 september betäckningsåret. De vita betäckningsrapporter som 

inte leder till något levande föl kryssas över och skickas in tillsammans med de 

gröna kopiorna. Det gäller även de betäckningsrapporter som blir makulerade 

(felskrivna).   

  

Språngrullahantering   

Språngrullan löper över två år, då år två avser resultat av de betäckningar som 

gjordes året innan.   

Fyll i språngrullan allteftersom din hingst betäcker, i samma ordning stona betäcks.  

När säsongen är över tar du en kopia av språngrullan. Originalet skickar du in till 

SCS registrator senast den 30 september betäckningsåret. Kopian sparar du till 

nästkommande år för att kunna fylla i och rapportera resultatet av dina betäckningar. 

Kopian ska sedan skickas in tillsammans med nästkommande års nya språngrulla 

senast den 30 september påföljande år.   

SPRÅNGRULLA  

Glöm inte att underteckna språngrullan!   

Vid redovisning av betäckningarna avser ”kastat” både synligt missfall och resorption 

efter av veterinär konstaterad dräktighet. Övriga uteblivna fölningar registreras som  

”gall”.   

0-rapportering   

Vi är tacksamma om ni, på valfritt sätt, meddelar registratorn om er hingst inte 

betäckt under året.   

För övrig gäller SCS hingstreglemente  
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Stoägarens ansvar   

Stoägarna har ett ansvar att rapportera resultat av betäckning (föl, gall, kastat eller 

annan orsak t.ex. dödfött).   

Dels   genom a tt skicka in ”resultat av betäckning” till registratorn alternativt själv  
rapportera in resultatet via  SH  I n formation till stoägar e   

Dels  genom att skicka in ”resultat av betäckning ” till hingsthållaren.  Hjälp oss gärna  

att informera s toägarna om detta så vi gemensamt kan minska andelen ”okänt  

resultat”.   

  

Då det är relativt bråttom med att skaffa pass så är det lämpligt att vi påtalar detta för  

den ”nya uppfödaren”. Serva gärna med hänvisning till blanketten för passansökan  
och påminn om   DNA test för härstamningskontroll mot far och mor samt HWSD.  

Känd HWSD - status krävs för grundstambokföring av föl fr.o.m. 2018.    

Ansökningsblankett Pass & Registrerin g   

  

Provtagnings - kit för  DNA kan beställas kostnadsfritt från SLU och är en trevlig  

service att skicka med tillsammans med betäckningsrapporten och gärna blanketten  

för   p assansökan   DN A - ki t   

  

Föl skall ha häs tpass senast den  31  december födelseåret , eller om det är fött sent  

under året,  senast vid sex månaders ålder . Passansökningar som inkommer  

senare än dessa datum resulterar per automatik i ett pass där hästen är borttagen  

från livsmedelskedjan.    

Registrator SCS  

S

  

  

  

     

    

SCS  H ingstansvarig     

Jo hanna Dahlberg   

Vill tofta Gummagård 2   

355   94   Vederslöv   

0704940611   stallion@connemaraponny.org   

  

Lycka till med årets betäckningar!  
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