SVENSKFÖDD HINGST
----

Hingsten ska vara registrerad i SWF
----

Läs igenom Plan och Riktlinjer samt Regler för licensiering av hingst
----

Uppgifter för veterinär
◊ Hälsoundersökning med SWF:s besiktningsintyg som grund
◊ Mätning av mankhöjd och skenbensomfång
◊ Tagel för DNA test. (Kan också göras av ID kontrollant.)
OBS! Härstamningskontroll - vid DNA test - skall göras mot fader, även om fadern
finns i utlandet
----

Fyll i Ansökan om hingstlicens

----

Skicka sedan till:
Hingstansvarig - Ann Wadström (adress nedan)
◊ Kopia av pass
◊ Ansökan om hingstlicens
◊ Besiktningsintyg
◊ Uppgift om mätning
Kopia av kvitto avseende licensavgift – ej nödvändigt men kan förkorta
◊
handläggningstiden
◊ Svar på DNA test
----

Betala in 4.000 SEK (fr o m 2010-01-31) till SWF pg 3 02 02-6

----

Invänta besked om tilldelad hingstlicens med hingstlicensnummer innan hingsten
används i allmän avel
OBS! fr.o.m. 2009-03-01 gäller att ingen licens skickas ut före svar på DNA-test
UTLANDSFÖDD HINGST
----

Hingsten ska vara registrerad i SWF
----

Läs igenom Plan och Riktlinjer samt Regler för licensiering av hingst
----

Uppgifter för veterinär
◊ Hälsoundersökning med SWF:s besiktningsintyg som grund
◊ Mätning av mankhöjd och skenbensomfång
◊ Tagel för DNA test. (Kan också göras av ID kontrollant.)
OBS! Härstamningskontroll - vid DNA test - skall göras mot fader, även om fadern
finns i utlandet
----

Fyll i Ansökan om hingstlicens
----

Vänta på provsvar på DNA test och skicka sedan till:
Hingstansvarig - Ann Wadström (adress nedan)
◊ Kopia av pass
◊ Ansökan om hingstlicens
◊ Besiktningsintyg
◊ Uppgift om mätning
◊ Kopia av kvitto avseende licensavgift – ej nödvändigt men kan förkorta
handläggningstiden
◊ Svar på DNA test
----

Betala in 4.000 SEK (fr o m 2010-01-31) till SWF pg 3 02 02-6
----

Invänta besked om tilldelad hingstlicens med hingstlicensnummer innan hingsten
används i allmän avel
OBS! fr.o.m. 2009-03-01 gäller att ingen licens skickas ut före svar på DNA-test
UTLANDSFÖDD HINGST – LICENSIERAD I ANNAT LAND
----

Hingsten ska vara registrerad i SWF
----

Läs igenom Plan och Riktlinjer samt Regler för licensiering av hingst
----

Uppgifter för veterinär
◊ Tagel för DNA typning om ponnyn ej är DNA typad i annat land, kan/får även göras
av id-kontrollant
OBS! Härstamningskontroll - vid DNA test - skall göras mot fader, även om fadern
finns i utlandet
----

Fyll i Ansökan om hingstlicens
----

Vänta på provsvar på DNA test och skicka sedan till:
Hingstansvarig - Ann Wadström (adress nedan)
◊ Kopia av pass
◊ Kopia av utländsk hingstlicens
◊ Ansökan om hingstlicens
◊ Kopia av kvitto avseende avgiften – ej nödvändigt men kan förkorta
handläggningstiden
◊ Svar på DNA test
----

Betala in 500 SEK till SWF pg 3 02 02-6
Invänta besked om tilldelad hingstlicens med hingstlicensnummer innan hingsten
används i allmän avel
OBS! fr.o.m. 2009-03-01 gäller att ingen licens skickas ut före svar på DNA-test
-------

Ansvarig för hingstlicenser och språngrullehantering
----

-

Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 NOSSEBRO
tfn 0708-237 449

hingstar@swf.nu

