
 

Kort sammanfattning av viktig information 

Här är lite information till Er hingstägare som har hingst med gällande hingstlicens. Läs 

igenom och kontrollera att du förstår exakt vad som gäller för din hingst. Licenserna är 

på livstid och ni behöver inte ansöka igen nästa år. Hur man söker licens finns att läsa 

om på hemsidan. Se ”Lathund” under rubriken ”Avelshingstar”.  

 

Betäckningsrapporter  

För varje sto som hingsten betäcker skall hingstägaren eller hingsthållaren fylla i en s.k. 

betäckningsrapport på av SWF fastställd särskild blankett. Hur de ska fyllas i framgår av 

instruktioner i blankettblocket. Blocken rekvireras ifrån SWF, genom att 200 SEK/block 

sätts in på 3 02 026. Ange hingstens namn och namn och adress till ägaren. Blocket 

skall följa denne hingst och får endast användas för den hingsten genom att det är 

numrerade blanketter i blocket. För ny hingst som inte tidigare löst licens eller för hingst 

vars blanketter tagit slut beställs ett nytt block.  

De hingstar som fortfarande har gamla block kvar, kan använda dem tills de tar slut. 

Gamla betäckningsrapporter ska kompletteras med den rapporteringstalong, som finns 

att skriva ut från hemsidan under ”Blanketter & Information”  

 

Språngrullehantering  

Språngrullan är en blankett för sammanställning av uppgifter om under året betäckta 

ston samt noteringar om resultatet från föregående år. Den skall föras i två exemplar, 

lämpligen genom kopiering. Det ena exemplaret ska sändas in till SWF’s 

språngrulleansvarige betäckningsåret. Det andra exemplaret behåller du och 

kompletterar så småningom med uppgifter om resultatet av betäckningarna, för att 

sända in till SWF’s språngrulleansvarige året efter betäckningen. Viktigt att ni skriver 

betäckningsrapportnumret i vänsterkanten på varje rad där ni skriver in 

betäckta ston. För ston ej registrerade i SWF ska kopia på hennes pass, sändas med 

vid registrering av fölen i SWF. Även om hingsten inte betäcker något sto skall 

språngrulla skrivas, en s.k. ”nollrulla”, och skickas in till denna höst liksom för 

nästa höst. Ej redovisad hingst, kommer 31/12 innevarande år, att bli fråntagen sin 

livstidslicens. För betäckning som ej resulterar i föl, ska den stora vita 

betäckningsrapportdelen skickas in tillsammans med resultatrullan.  

 

Stoavgifter  

För varje betäckt sto skall det betalas in en stoavgift om 150 SEK. 

Stoavgiften skall betalas in till Svenska Welshponny & Cobföreningen på pg konto 3 02 

026 och pengarna skall finnas insatta på SWF’s konto senast den 30 september 

innevarande år.  Ange hingstens namn och antalet ston som betäckts, samt 



betalarens namn. Vid för sen inbetalning utgår en tilläggsavgift om 1 000 SEK. För föl, 

som är avkommor till ston ej upptagna på språngrulla betäckningsåret utgår en 

tilläggsavgift på 1 000 SEK/föl.   

 

All rapportering, inskickande av handlingar samt inbetalning av stoavgifterna 

skall göras senast den 30 september innevarande år, postens 

stämpel/internetbankens datum gäller. Rapportering av årets betäckningar 

samt resultatet av föregående års verksamhet.  

Betäckningsrapporter ifyllda enligt instruktioner i blankettblocket samt fullständigt ifyllda 

språngrullor ska insändas till SWF’s språngrulleansvarige senaste den 30 

september.  

 

Påminnelse om detta skickas vanligtvis via mail, då giltig mailadress är känd, samtidigt 

med instruktioner för inbetalningen av stoavgifter. Då mailadress är okänd/ogiltig 

skickas inget meddelande. Var därför noga med att uppdatera dina kontaktuppgifter.  

 

Det är mycket viktigt att denna rapportering sköts. Skulle det vara så att ni skrivit fel på 

en betäckningsrapport skall den makuleras och såväl den vita som den gröna sidan skall 

då skickas in.   

 

Om inte pappershanteringen för hingst sköts enligt gällande regler, kommer 

hingstägaren att informeras om att livstidslicensen för berörd hingst kommer att dras in 

och information kommer att meddelas offentligt via WPN och hemsida, att hingsten inte 

längre har giltig licens. För att sådan hingst åter ska kunna verka i avel, måste ny licens 

lösas.  

 

Hör hellre av er en gång för mycket än en gång för lite om det är något ni undrar över så 

löser vi det tillsammans.  

 

SWF Språngrulleansvarig  

Ann Wadström 

Barne-Åsaka Esstorp 703 

465 95 Nossebro 

tfn 0708-237 449 

hingstar@swf.nu 


