Information till hingsthållare 2021
-Gårdshingstlicens
Denna information skickas till alla som löser gårdshingstlicens. Många av er som tar emot den är
erfarna hingsthållare med stor kunskap om allt det som är av betydelse när det kommer till att hålla
en hingst och ta emot ston på betäckning. Oavsett om du däremot är ny eller erfaren hingsthållare kan
det alltid vara bra att damma av kunskapsbanken och försäkra sig om att du är fullt insatt i allt som
gäller avseende rapporteringen av betäckningarna. Ett tips, framförallt för er som är nya, är kursen i
Hestur: Reproduktion och hälsa som handlar en hel del om just betäckningar och eventuella problem
som kan uppstå. Tillgång till kursen är självklart utan kostnad.

STOAVGIFTER
Eftersom gårdshingstlicensen gäller enbart för ett sto som du äger själv så läggs inte hingsten
upp i hingstkatalogen.
BETALA STOAVGIFT
För att betala stoavgift behöver du kontakta registrator på avelskansli@sifavel.se och ange stoets
namn och registreringsnummer samt hingstens namn och registreringsnummer och att du önskar
betala stoavgift för denna parning. Du kommer då få en faktura på mail för stoavgiften. Observera att
stoavgiften registreras i Hestur på det datum du skickade mailet och att stoavgiften behöver vara
skapad innan stoet är betäckt.
BETÄCKA FLERA STON
Gårdshingstlicensen gäller enbart för ett sto, men det är möjligt att lösa flera licenser per säsong. Om
du önskar betäcka flera ston med hingsten så kontaktar du helt enkelt kansliet och beställer en till
stoavgift och hingstlicens. Kom ihåg att ange namn och registreringsnummer på både stoet och
hingsten

RAPPORTERING AV BETÄCKNINGAR
Språngrullan behöver bekräftas och skickas in senast 31 december. Vi rekommenderar dock att vara
ute i god tid ifall något strular och du behöver hjälp. Språngrullan hittar du genom att logga in i Hestur,
klicka på rubriken Språngrulla och sedan den aktuella säsongen. Här bör du se samtliga hingstar som
du har löst licens för eller stationer du har tillgång till samt alla ston som har betalat licens till den
aktuella hingsten/stationen. Om något sto saknas i listan beror det på att stoavgift inte är
skapad/betald.
Moderstamboken WorldFengur kräver att både ankomst- och avresedatum ska anges för att
betäckningen ska kunna registreras. Anledningen till detta är att på Island så är det fortfarande
fribetäckning som är den vanligaste betäckningsmetoden och då är det datum då stoet släpps in till
hingsten och datum som stoet tas ut ifrån hingsten som gäller. Vid handbetäckning kan det istället
anges första betäckningsdatum i fältet för ankomstdatum och sista betäckningsdatum i fältet för
avresedatum.

Registrering av resultat från dräktighetsundersökning är inte obligatoriskt. Däremot ger denna
registrering en prognos på förväntat födelsedatum. Genom att kryssa i Ej utförd så blir resultatet av
betäckningen automatisk DR? (okänt). Okänd dräktighetsstatus räknas inte in i hingstens
dräktighetsprocent. Observera att dräktighetsprocenten publiceras endast för dig. Den information
som publiceras i hingstkatalogen och i den offentliga betäckningsstatistiken är endast andel
betäckningar som leder till levande föl.
När alla obligatoriska uppgifter är registrerade på samtliga betäckningar så dyker det upp en knapp
som heter Bekräfta och skicka in språngrulla. Genom att klicka på denna knapp så skickas samtliga
uppgifter som du har angivit i språngrullan. Detta behöver vara gjort senast 31 december. I början på
januari överförs sedan samtliga uppgifter från bekräftade språngrullor till WorldFengur.
Från och med 2021 så finns det något i SIF Avels regelverk som heter inkorrekt rapporterad
betäckning. Det handlar då om när fölningsdatum inte stämmer överens med betäckningsdatum. Fölet
kan då med andra ord omöjligt vara resultat av den rapporterade betäckningen. Istället för att
behandla det som föl utanför språngrulla kommer det hädanefter hanteras som resultat av en icke
korrekt rapporterad betäckning. Skillnaden är i första hand att kostnaden för det extra arbete som
registrering av dessa föl medför debiteras nu hingsthållaren som var ansvarig för rapportering av
betäckningen istället för stoägaren. Det är med andra ord väldigt viktigt att du kontrollerar att
stoavgiften är betald innan stoet betäcks så att du som ansvarig för rapporteringen inte åker på att
betala den extrakostnad som uppkommer vid registrering av föl där de rapporterade
betäckningsdatumen inte stämmer med fölets födelsedatum.

FRÅGOR OCH SUPPORT
Om det är något du undrar eller behöver hjälp med angående hingstlicensen, rapportering av
betäckningar, bedömningar eller med övriga avelsspecifika frågor är du välkommen att kontakta
Heimir Gunnarsson avelsledare på avelsledare@sifavel.se.
Har du frågor eller behöver hjälp med stoavgifter eller övriga registreringar är du välkommen att höra
av dig till registrator på avelskansli@sifavel.se.
Har du frågor eller förslag till SIF Avels styrelse är du välkommen att höra av dig till
ordforande@sifavel.se.
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