Betäckningsrapportering 2021

I år blir ett litet mellanår som kan kännas lite krångligare, men kontakta gärna mig om ni är
osäkra så ska jag försöka hjälpa till, det här är nytt för oss alla.
Om vi börjar med resultaten av betäckningarna 2020. De ska rapporteras in på det ”gamla”
sättet man tar en kopia på 2020 år språngrulla och ut till höger fyller man i födda föl med
datum och färg. Har stoet kastat eller gått tomt skriver man det i stället.
För de betäckningar som sker i år gäller. De gamla SWF blocken får man inte använda. Man
får köpa nya via Svenska Hästavelsförbundet https://svehast.se/butik/ . Man kan då välja
mellan elektroniska betäckningsrapporter och betäckningsblock. Glöm inte ange vilken
hingst det gäller i rutan för anteckningar om din order i kassasteget. Väljer man elektroniska
rapporter, vilket verkar mycket smidigt, då man kan välja att bara köpa precis det antal man
använder, skapar man först ett konto. Sedan beställer man rapporter och efter några dagar
kommer de in på kontot, därefter kan man hämta uppgifter på stoet hingsten betäckt via blå
basen för mer info se länk https://svehast.se/wp-content/uploads/2017/01/Instruktionerwebbspr%C3%A5ngrulla-2017.pdf
Om stoet inte finns inlagd i Blå basen måste ni ta kontakt med SH, sh@svehast.se så kan de
lägga in stoet, innan vidare rapportering kan ske. Bifoga passkopia eller liknande så det finns
ett korrekt underlag vid inmatning. Det går bra att bifoga en passkopia, länka till t.ex. blup.se
eller travsports sportapp eller liknande om stoet är registrerad i Sverige.

Så var ute i god tid.
Sista datum för rapportering är 30/9
För föl som är avkommor till ston ej upptagna på betäckningsrapport betäckningsåret, utgår
en avgift för hingsthållaren på 1000:-/föl. Det åligger hingsthållaren att betala avgiften
annars riskeras indragen licens.
Språngrulla (vårt Excel ark) behöver inte föras och stoavgiften är slopad
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