
Hejsan!

Här kommer lite information inför årets rapportering.

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 sätta in 155:- på 
SWF:s pg-konto 3 02 02-6. Ange hingstens namn, eget namn och adress och vad 
betalningen gäller för. 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. 

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. Även om hingsten inte 
betäcker något sto skall språngrulla skrivas, en s.k. ”nollrulla”, och skickas in till denna 
höst liksom för nästa höst.  

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 02-6 och pengarna skall finnas insatta på SWF’s konto senast den 30 
september innevarande år. Vid för sen inbetalning utgår en tilläggsavgift om 1 000:-. 

All rapportering, inskickande av handlingar samt inbetalning av stoavgifterna 
skall göras senast den 30 september innevarande år, postens 
stämpel/internetdaterat kvitto 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.       
För föl fött av sto, som ej varit infört på betäckningsrapport och språngrulla under 
betäckningsåret utgår en tilläggsavgift på 1 000:-. Dessa föl ska tas med på 
resultatrullan och stoavgift och tilläggsavgift ska betalas, för att fölet ska kunna 
registreras i stamboken. Utan redovisning/betalning hamnar det i sektion X.

Påminnelse om redovisning skickas vanligtvis via mail, då giltig mailadress är känd, 
samtidigt med instruktioner för inbetalningen av stoavgifter. Då mailadress är 
okänd/ogiltig skickas inget meddelande.

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. 

Det är viktigt att ifylld betäckningsrapports nummer skrivs i vänsterkanten på 
språngrullan.

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.

Lycka till!

Vänliga hälsningar

SWF Språngrulleansvarig 

Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703, 465 95 NOSSEBRO   
tel.  0708-237 449  
hingstar@swf.nu
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