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PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA
ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS
VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE
ORGANISATION
samt avelsreglemente

Antagna av Svenska Islandshästförbundet (SIF) 2009-06-03, samt ändringar gjorda 200912-16 i följande paragrafer 7 och 13.
Avelssektionen inom SIF har huvudansvaret för att verksamheten sker i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets
direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur samt
Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2009:26) om hästdjur som
används till avel och om identifiering av hästdjur.
SIF skall utföra arbetet opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade vetenskapliga
metoder. Vid avelsvärdering i Sverige skall SIF tillämpa det avelsmål och
bedömningssystem som fastställts av det internationella islandshästförbundet FEIF; FIZO,
avelsreglemente för islandshästavel fastställt av FEIF:s delegatförsamling.
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SEKTION 1
1. ORGANISATION
1:1 Ekonomiska resurser
SIF:s verksamhet finansieras av medlemsavgifter, avels-/serviceavgifter från
hästägare.
1:2 Styrelse
Styrelsen består av 9 ledamöter, varav en är särskilt ansvarig för förbundets
avelsarbete. Styrelse utses av medlemmarna i enlighet med förbundets stadgar.
Avelssektionens ordförande utses på årsstämman och utser i sin tur en
avelssektion, som skall godkännas av SIF:s styrelse.
1:3 Beslut om stambokföring och registrering
Den nationella stamboken omfattar endast renrasiga islandshästar, ansluten till den
internationella hästdatabasen World Fengur. Beslut om stambokföring och
utfärdande av hästpass fattas av förbundets registrator. Svenskfödda islandshästar
registreras med stöd av betäckningsrapport utfärdad av hingsthållare och
undertecknad av stoägare efter kontroll att uppgifterna stämmer med språngrullan.
Importerade islandshästar och moderlivsimporter registreras om renrasighet kan
styrkas genom isländskt originalcertifikat eller motsvarande från annat
medlemsland eller registrerad i World Fengur, utvisande härstamning som på båda
sidor kan härledas till Island i enlighet med ”FEIF Rules for Breeeding and
Registration of Icelandic Horses” (FIZO).
1:4 Avelskansli
Förbundet har huvudkansli och avelskansli i Ridsportens Hus på Strömsholm.
Avelskansliet handhar löpande uppgifter inom avelsverksamheten som
registrering, utfärdande av hästpass, hingstkontroll, språngrullor och bedömningar.
Personalstyrkan består av två heltidstjänster. Det operativa ansvaret åvilar
ordförande i avelssektionen, medan det specifika personalansvaret vad gäller
anställningsförhållanden, löner, semestrar mm. åvilar SIF:s personalansvarige.
1.5 Besvär
Besvär gällande registrering och stambokföring göres hos besvärsnämnd. I de fall
besvärsnämndens beslut går den klagande emot skall denne erhålla motivering till
beslutet samt skall denne när beslut erhålls upplysas om följande:
- att beslutet kan överklagas om klagande anser att stambokföringen,
registreringen eller handläggningen av ärendet eller frågan inte har skett i
enlighet med gällande föreskrifter eller dessa plan och riktlinjer,
- att överklagandet skall göras till Jordbruksverket i enlighet med 15 §
förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. , och vad en klagande
har att iakttaga, enligt 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
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enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande
skall kunna upptagas till prövning.
1.6 Förvaltningslagens tillämplighet
Förvaltningslagen (1986:223) gä1ler i frågor som rör parts rätt att ta del av
uppgifter, om jäv samt motivering av, underrättelse om och överklagande av
beslut.

2. ICKEDISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET
Grundprincipen i detta dokument skall alltid vara principen om icke diskriminering av
hästägare, uppfödare eller förbundsmedlem. Uppgifter om registrering, stambokföring
och moment, som ingår i dessa är offentliga.

3. RASBESKRIVNING
Islandshästens storlek varierar normalt mellan 125 – 145 cm i mankhöjd. De flesta
färgvarianter och tecken förekommer i rasen. Hästen utstrålar fysisk och psykisk
styrka, självständighet och stolthet, särskilt under ryttare.
Exteriören har stor variation, men en typisk islandshäst är rektangulär och kompakt i
sin byggnad. Typiskt för rasen är sluttande kors, en lång, tjock man och svans samt en
tät vinterpäls.
Den isländska hästen är en ridhäst. Hästens gångarter är unika och skall vara minst
fyra – förutom skritt, trav och galopp måste den ha tölt. Vissa hästar har ytterligare en
gångart, en mycket snabb ”flygande” pass. Som ridhäst är den en utomordentligt
mångsidig – samarbetsvillig häst med stor kapacitet, anpassningsbar både till barn och
vuxna. Hästen är härdig och självständig, social och lätt att umgås med. Hästen har en
lång livslängd 25 – 30 år är inte ovanligt.

4. AVELSMÅL
4:1 Avelsmål
Avelsmålet är en stark, modig och hållbar ridhäst, med mycket gott lynne, som är
samarbetsvillig och arbetsvillig, med taktrena spänstiga och vägvinnande rörelser i
alla gångarter, med naturlig balans och undertramp, som bär sig väl under ryttare.
Den skall ha en ändamålsenlig exteriör och stark utstrålning. Den typiska
robustheten, den rikliga behåringen med mycket skyddshår, samt den stora
färgvariationen måste alltid bevaras.
4:2 Avelsmetodik
För att uppnå det fastlagda avelsmålet följs ett systematiskt tillvägagångssätt, som
omfattar alla komponenter som utgör ett modernt avelsarbete och som vilar på
vetenskapliga grunder och etablerad praktisk erfarenhet. Avelsarbetet med
islandshästar bedrivs till stor del som ett internationellt samarbetsprojekt, som
omfattar alla FEIF:s medlemsländer med World Fengur, en internetbaserad
databas, som grund. Avelsarbetets komponenter kan sammanfasttas som:
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a) Avelsmål (Är internationellt fastlagt i FEIF (FEIF Rules for Breeding and
Registration of Icelandic Horses).
b) Registrering.
c) Mätning av egenskaper, som ingår i avelsmålet (Bedömning av exteriör och
ridegenskaper, insamlande av hälsotillstånd -/ sjukdoms – egenskaper).
d) Genetiska analyser (Utförs av därtill utbildade experter).
e) Avelsvärdering (Huvudsakligen enligt BLUP-metoden).
f) Urval (Huvudsakligen baserad på BLUP – index som kombinerar på optimalt
sätt all tillgänglig information om härstamningsuppgifter och avelsbedömda
egenskaper/mätningar i olika FEIF – länder). Informationskällan är den
internationella hästdatabasen World Fengur.

5 IDENTITET/HÄSTPASS
Hästpass utfärdas i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 504/2008 av den
6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426EEG och 90/427/EEG avseende
metoder för identifiering av hästdjur.

6 REGISTRERING
6:1 Ansvarig registrator
Ordförande för avelssektionen inom förbundet utnämner ansvarig registrator.
6:2 Stambok
WORLD FENGUR, den internationella hästdatabasen för islandshästpopulationen
inom FEIF (International Federation of Icelandic Horses) utgör register och
stambok för alla renrasiga islandshästar. För registrering av svenskfödda hästar
krävs renrasighet dokumenterad genom att föräldrarna är registrerade i WF. För
föl födda från och med 2008 krävs dessutom DNA-test mot fader. Föl födda från
år 2003 skall ID-kontrolleras vid sidan av modern och chipmärkas inom det år de
är födda.
För föl efter ej godkända hingstar krävs endast DNA-test mot fader om
betäckningsbevis utfärdats annars krävs fullständig härstamningskontroll mot
fader och moder med DNA-test. För dessa hästar uttas en högre avgift för
utfärdandet av hästpass.
För föl födda efter insemination med färsksperma och transportsperma krävs
DNA-test mot fader.
För föl födda efter insemination med fryst sperma och importerad sperma krävs
fullständig härstamningskontroll mot fader och moder med DNA-test.
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6:3 Kontroll av registrering
Betäckningsrapporter från alla hingstar med betäckningslicens/betäckningsbevis
skickas senast den 30 september betäckningsåret till avelskansliet. Året därpå
infordras uppgifter på resultat efter betäckningarna. För handlingar inkomna efter
den 30 september uttages en straffavgift. Vid registrering av föl insändes
betäckningsrapport tillsammans med signalementsbeskrivning, chipmärkning samt
tagel för utfärdande av hästpass. Kontroll sker mot språngrullan samt med DNA.

SEKTION 2 (SIF´s interna regler)
7 AVELSBEDÖMNING AV HINGSTAR
7:1 Domarnämnd
Domarnämnden ansvarar för avelsbedömningar i enlighet med FIZO.
Nämnden består av tre FEIF-domare. Veterinär ansvarar för hälsokontrollen av
både hingstar och ston. Domarna utses årsvis och underställs FEIF:s
avelssekreterare för godkännande. Om antalet anmälda hästar för bedömning är
under tjugofem, är det tillräckligt med två FEIF-domare.
Protokoll skall föras vid nämndens sammanträden.
7:2 Avelsbedömning
Avelsbedömning är öppen för hingstar, ston och valacker. Hästarna kan visas vid
mer än ett tillfälle per år. Vid flera visningar gäller den högsta bedömningen.
7:3 Hingstar från 2 till och med 4 års ålder
Hingst med avelsindex (BLUP) lägst exakt 120 kan från två års ålder erhålla
obegränsad betäckningslicens fram till och med 4 års ålder.
Hingst med avelsindex (BLUP) lägst exakt 115 kan från två års ålder erhålla
betäckningslicens för totalt 10 ston fram till och med 4 års ålder.
Hingst med ett avelsindex 110 – 114 kan visas för bedömning från 3 års ålder och
om den ges en exteriör på lägst 8.0 erhålla begränsad betäckningslicens för totalt
10 ston fram till och med 4 års ålder.
Dessa hingstar måste även genomgå hälsoundersökning enligt de äldre hingstarna
men utan krav på spattröntgen, samt vara registrerade i World Fengur med
fullständig härstamningskontroll mot fader och moder (DNA-test) och chipmärkt.
7:4 Hingstar från 4 års ålder
För att erhålla betäckningslicens måste hingst genomgå fullständig avelsbedömning,
exteriör och ridegenskaper samt godkänd hälsoundersökning inklusive fullständig
härstamningskontroll. Sådan avelsbedömning är öppen från och med 4 års ålder.
Från och med 5 års ålder krävs även godkänd spatt röntgen för att erhålla
betäckningslicens.
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7:5 Individprövning
7:5:1 Härstamning
Hingst skall vara registrerad i World Fengur med fullständig härstamningskontroll
mot fader och moder (DNA-test) och chipmärkt.
7:5:2 Exteriör och ridegenskaper
Vid bedömning av exteriör och ridegenskaper tillämpas avelsmål och
bedömningssystem enl. FIZO 8/2009 (FEIF Rules for Breeding of Icelandic
Horses).
7:5:3 Hälsotillstånd
Bedömning av hälsotillstånd skall omfatta
-

allmän sundhet
frihet från smittsamma sjukdomar
hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
frihet från ärftliga defekter

Alla hingstar skall kontrolleras med avseende på ärftliga defekter (Defektlista för
Islandshästar). För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning krävas. För
benspatt gäller särskilt reglemente. Veterinär ska använda ett för ända målet
framtaget formulär.
7:5:4 Metoder för fastställande av avelsvärde
För islandshästar användes BLUP – metoden (Best Linear Unbiased Prediction)
för statistisk – genetisk analys av insamlade data och skattning av avelsvärdet.
Alla BLUP index uppdateras årligen grundat på samtliga uppgifter om
härstamning och avelsbedömningar som vid varje tidpunkt finns tillgängliga i
databasen World Fengur.
7:5:5 Importerade hingstar/inlånade hingstar
Hingstar importerade/inlånade med avelsbedömning i annat medlemsland lyder
under samma regler som svenskfödda hingstar. Hingst skall därmed genomgå
veterinärbesiktning enligt fastställt formulär inklusive spattröntgen. Detta kan ske
före eller efter ankomsten till Sverige.
Hingstar från andra medlemsländer med undantag av Island skall genomgå två
CEM-test med en veckas mellanrum och negativt resultat för att erhålla
betäckningslicens.
Betäckningslicens utfärdas årligen mot avgift, när samtliga
redovisningsskyldigheter fullgjorts.
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7:5:7 Betäckningsbevis
Obedömda hingstar, registrerade i World Fengur skall lösa betäckningsbevis i
enlighet med SJV:s krav om hästkontroll mot särskild avgift och redovisa
språngrullor samt betäckningsresultat enligt samma regler som för licens
berättigade hingstar. Samma krav ställes på DNA, hälsokontroll, spatt samt CEMtest som för de licensberättigade hingstar (se § 7:5:1, 7:5:3, 7:5:5, 13:1).
7:5:8 Kassation
Hingst som är bärare av ärftliga defektanlag eller hingst med dålig fruktsamhet
enligt defektlista kasseras för avel.
7:5.9 Beslut om kassation
Beslut om kassation (se § 7:5:9) tas av avelsnämnden och meddelas skriftligen till
hingstägaren snarast efter det att beslutet fattats.
Hingstar som kasseras för dålig fruktsamhet meddelas hingstägaren senat den 15
januari aktuellt betäckningsår. För hingstar som kasseras på grund av konstaterad
nedärvning av defekt, meddelas hingstägaren att beslutet gäller med omedelbar
verkan.
7:5:10 Bedömningsprotokoll
Bedömningsprotokoll överlämnas efter avslutad bedömning. Protokoll och kopior
förvaras av förbundets avelskansli.
7:5:11 Besvär
Vid alla bedömningar skall en besvärsnämnd tillsättas med följande
sammansättning:
1) Bedömningsledaren eller annan person i förväg tillsatt av denne.
2) En medlem av organisationskommittén.
3) Ordförande i domargruppen eller annan domare i förväg tillsatt av ordförande.
4) FEIF:s avelsledare eller annan utnämnd person.
5) En företrädare för de avlare, som visar hästar för bedömning. Om denne måste
ersättas skall avlarna företrädas av annan representant.
Besvär kan anföras mot överträdelse av regler eller godtyckligt handhavande av
regelsystemet.
Besvär mot bedömningsschemat skall göras omedelbart före start av en klass.
Besvär skall ske skriftligt till besvärsnämnden med en deposition av 500 kr inom
en halvtimme efter inträffad händelse.
Vid bifall av besvär återbetalas depositionen.
Domarnas domslut kan inte överklagas.
Protokoll skall inskickas till FEIF:s avelsledare.
Besvärsnämndens beslut kan överklagas inom 2 veckor till FEIF:s besvärsnämnd
(Arbitration Council of FEIF).
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7:3:12 Tillämpning av regelverket kring besvär
SIF skall i frågor som rör avelsbedömning av hästar beakta FIZO:s regelverk kring
besvär och säkerställa att berörda parter får del av uppgifter i besvärsanmälan och
om motivering av beslut. Detta skall delges berörd part i direkt anslutning till
besvärsnämndes sammanträde.

8 AVELSNÄMND
8:1 Sammansättning
Avelsnämnden utses av SIF:s avelssektion och skall bestå av tre ordinarie
ledamöter varav en veterinär och en medlem med genetisk kompetens samt två
suppleanter. Ordförande i nämnden är avelssektionen ordförande eller annan
medlem i avelssektionen. Nämnden är beslutför med minst tre ledamöter
närvarande.
8:2 Arbetsuppgifter
Det åligger avelsnämnden att årligen gå igenom hingstbeståndet med avseende på
fertilitet och andra omständigheter, som rör avelsverksamheten. Avelsnämnden
kan också besluta om särskild utredning vid misstänkta defekter och fattar också
beslut i frågor, som ligger utanför domarnämndens beslut. En annan uppgift är att
följa forskning, i synnerhet sådan, som är relaterad till islandshäst.

9 AVELSBEDÖMNING AV STON OCH VALACKER
Valacker kan provas och värderas enligt dessa regler för att ingå i avkommevärdering av
ston och hingstar.
Fullständig avelsbedömning av ston och valacker år tillåtet från 4 års ålder.
9:1 Krav för deltagande
Visning är öppen för alla renrasiga islandshästar registrerade i WF. Hästarna
skall vara chipmärkta.
I övrigt gäller reglerna för domarnämndenligt punkt 1:5 i detta dokument,
bedömning av exteriör och ridegenskaper enligt FIZO 8/2009,
hälsoundersökning av veterinär innefattande kontroll av allmän sundhet, frihet
från smittsamma sjukdomar och hållbarhet i förhållande till ålder och
användnings område samt utfärdande av bedömningsprotokoll enligt punkt
7:5:11 i detta dokument.
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10 AVELSVÄRDEKLASSER
10:1 Avkommeklasser – hingstar
Vid avkommevärdering kan hingst placeras i
Hederspremie för avkommor
Elit för avkommor
Klass I för avkommor

hingst med minst 50 bedömda
avkommor och avelsindex lägst 118
hingst med minst 25 bedömda
avkommor och avelsindex lägst 115
hingst med minst 15 bedömda
avkommor och avelsindex lägst 115

10:2 Avkommeklasser – ston
Hederspremie för avkommor
Elit för avkommor

Klass I för avkommor

Klass II för avkommor

sto med minst 5 bedömda
avkommor och avelsindex lägst 116
sto med minst 4 bedömda
avkommor och avelsindex lägst
115, eller 6 bedömda avkommor
och avelsindex lägst 110.
sto med minst 4 bedömda
avkommor och avelsindex lägst
110.
sto med minst 4 bedömda
avkommor och avelsindex lägst
105.

Avelsvärdeklasser kan utdelas postumt.

11 HINGSTÄGARENS SKYLDIGHETER
Det är varje hingstägares/hingsthållares skyldighet att känna till och följa de
föreskrifter och regler, som utfärdas av SJV och FEIF samt särskilda regler utfärdade
av SIF
Det är hingstägarens skyldighet att lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som
möjligt och ej utelämna någon information, som kan påverka bedömningen av aktuell
hingst såsom dolda fel, pågående medicinering, utförd operation eller behandling.
Hingstägare har rapporteringsskyldighet, enligt SJV:S föreskrift om djurskyddskrav
vid avelsarbete, om hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i
aveln.
En hingstägare skall så snart stoägaren fullgjort sina skyldigheter enligt mellan
parterna ingånget avtal om betäckning av stoet till stoägaren överlämna undertecknad
betäckningsrapport.
För att en hingst fortsättningsvis skall få betäckningslicens gäller att fullständigt
ifyllda betäckningsrapporter och språngrullor måste redovisas och senast den 30
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september årligen skickas till avelskansliet. Vid försenad redovisning påföres en
straffavgift. Stoavgifterna faktureras hingstägare/hingsthållare.
Hingstägare har rätt att på de grunder som anges i momentet ”Besvär” överklaga
beslut. Hingstägare kan däremot ej ställa ekonomiska krav föranledda av resultat i
avelsbedömning eller eventuella felaktigheter i densamma.
Innehavare av hingst som inte följer bestämmelserna eller inte erlägger de avgifter
som SIF:s styrelse beslutat om, kan vägras en rättighet, som följer av gällande
reglementen eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills
vidare. Sådant beslut fattas av avelssektionen efter det att hingstägaren givits
möjlighet att förklara aktuella omständigheter och fullgöra sina skyligheter.
Besvär kan anföras till SIF:s styrelse senast tre veckor efter mottaget beslut.

12 DEFEKTLISTA
Fynd vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsbedömning eller senare och hur dessa
bör påverka hingstens användande i avel.
Fynd

Beteckning

Benspatt / Osseös spatt

Kassation för avel

Man- och svansskorv med kroniskt förlopp
Sommareksem
Allergiskt eksem

Antecknas i besiktningsprotokollet

Klapphingst / Kryptorchism

Kassation för avel

Testiklar med avvikande storlek

Vid kraftigt avvikande storlek
(mer än 50%), kassation för avel.
Vid mer än 25% krävs spermaprov.

Testikel med lägesfel i pungen

Antecknas i besiktningsprotokollet

Båda testiklarna med lägesfel

Kassation för avel, om testiklarna ej
går att lägesrätta och förbli i rätt
läge.

Testiklar med stora konsistensskillnader

Kassation för avel

Pungbråck

Kassation för avel

Påtagligt dålig hornkvalitet

Kassation för avel

Knäskålsupphakning / Patellaupphakning
Stora exteriöra avvikelser i benaxlar

Kassation för avel
Kassation för avel

Påtagligt stora mediala avvikelser på griffelbenen

Antecknas i besiktningsprotokollet

Kvickdrag

Hingst yngre än 10 år kassation för
avel.
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Kraftigt bettfel

Kassation för avel. Dock accepteras
mindre över- och underbett, d.v.s.
då framtändernas tuggytor möts till
en del. Vid gränsfall flera undersökningar.

Framkommer defekt av betydelse, rapporterad efter ordinarie avelsbedömning, kan
betäckningslicens återkallas efter utredning och beslut i avelsnämnden.
För äldre hingstar gäller att hänsyn tages till ålder och avelsmeriter.
Fertilitetskrav – ej under 40% dräktighet (15 ston eller fler betäckta). Lägre
betäckningsprocent föranleder utredning, vilket medför bl.a. spermaprovtagning.

13 REGLEMENTE FÖR SPATTRÖNTGEN
13:1 Ålderskrav
a) Från och med 5 års ålder skall hingst genomgå spattröntgen före utfärdande av
betäckningslicens alternativt före första bedömningstillfället.
b) Hingstar från övriga länder, importerade/inlånade, skall genomgå spattröntgen,
om tidigare röntgen saknas eller inte kan företes. Gäller till och med 12 års
ålder.
13:2 Följande regler gäller vi undersökningen av spatt
Kostnader för spattundersökningen åvilar hingstägaren. Hingstägaren förbinder
sig, att de röntgenbilder som tas för spattröntgen skickas för central avläsning och
att resultatet får registreras i Word Fengur.
För den veterinär, som genomför röntgenundersökningen gäller följande:
a) Fullständig identitetskontroll med avläsning av chipkod.
b) Hästens namn och chipkod skall inpräntas på röntgenbilderna.
c) Röntgenbilderna skickas direkt till den veterinär, som är ansvarig för
granskning av röntgenplåtarna.
d) Fyra projektioner av varje has skall tas (Bilaga: Röntgenutlåtande)
13:3 Kontroll och analys
Röntgenbilderna skickas till ansvarig radiolog utsedd av avelssektionen för
avläsning.
Ansvarig avläsare av röntgenbilderna må godkänna eller underkänna
röntgenbildernas kvalité.
Samtliga kostnader och eventuella extra kostnader förknippade med spattröntgen
är hästägarens ansvar.
13:4 Registrering
Spatt är hinder för användande av hingst i avel. Informationen registreras i World
Fengur.
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13:5 Spattröntgen av ston
Spattröntgen av ston är frivillig och resultatet kan, om ägaren så önskar,
registreras i World Fengur. Vid spattröntgen av ston skall samma förfarande
tillämpas.

14 FÖRKOMMEN HANDLING
14:1 Förkomna originalhandlingar för importerade hästar
Hänvändelse till ursprungslandets organisation med begäran om
ersättningshandlingar.
14:2 Förkomna svenska originalhandlingar/betäckningsrapport, registreringsbevis,
hästpass
a) Intyg om förkommen handling till avelskansliet med redogörelse för
omständigheterna kring förlusten av originalhandlingen.
b) Ärendet handläggs av avelskansliet/avelssektionen.
c) Efterlysning av försvunna handlingar i Islandshästen samt SIF´s hemsida.
Invändningar mot ersättningshandlingar skall meddelas senast inom en månad
efter publicering.
d) Vid utfärdandet av ersättningshandlingar skall tydligt antecknas, att den nya
handlingen ersätter tidigare utfärdad originalhandling. Kompletterande DNAtest och signalementsbeskrivning kan krävas samt chipmärkning.
e) Om handlingarna återfinns, skall dessa sändas tillbaka till avelskansliet.
f) Innan handläggning kan ske, skall avgiften 1500 kronor insättas på postgiro
149 88 39 –8. På talongen antecknas, att det gäller ”förlorad originalhandling”
med uppgift på hästens namn och registreringsnummer.
g) Ny originalhandling kan endast utfärdas när hästens identitet är fastställd.

2009-12-16
Arne Rulander
Ordförande, Avelssektionen

