Fjordhesten Danmark
Hingstekåring 2015 på Vilhelmsborg
Kåringsplads: Vilhelmsborg den 22.-23. august 2015
Om ejeren
Medl.nr af Fjordhesten Danmark (skal oplyses)
Navn
Gade/vej
Postnr./by
Tlf.
Mail
Om hingsten
Navn
Ident/stb.nr.

Født år

Om tilmelding og gebyr
Kopi af hingstens ejercertifikat (begge sider) skal indsendes sammen med denne blanket.
Hingsten skal være ejerskiftet, dvs. ejer på udstillingstidspunktet skal være registreret i Hestedata.
Gebyr ved anmeldelse senest den 26. juli 2015
Hingste født i 2013
Kr.
0,00
Alle andre hingste (for hingste født i 2012 eller tidligere betales 700 kr.)
Kr.
Materialprøve (for hingste, der deltager i materialprøven, betales 1.000 kr.)
Kr.
Gebyr til stambogskontoret for registrering af materialprøveresultat kr. 260,00
Kr.
Gebyr til stambogskontoret for registrering af kåringsresultat
Kr.
260,00
Opstaldning (evt. med ankomst fredag eftermiddag)
Kr.
700,00
Camping fra fredag kl. 12 med el: 400 kr.
Kr.
Camping fra fredag kl. 12 uden el: 200 kr.
Kr.
Katalog udleveres på kåringsplads (kan forinden downloades fra hjemmesiden)
Gebyr i alt Kr.
Om betalingsmåde (sæt x i kolonnen til venstre)
Betaling sker via webbank til Fjordhesten Danmark: reg 7186, konto 1139054
Husk at skrive kåringsplads og hestens navn i bemærkninger.
Benyttes bank skal kopi af indbetalingskvitteringen vedlægges denne tilmelding.
Vedlagt check, stilet til Fjordhesten Danmark
Underskrift
Jeg erklærer, at oplysningerne på denne anmeldelsesblanket er korrekte og at den anmeldte hingst er sund og
rask. Evt. dyrlægeerklæring skal indsendes sammen med anmeldelsen. Jeg erklærer endvidere, at hingsten
ikke har været brugt til bedækning på et tidspunkt, hvor han ikke har haft avlsgodkendelse. Jeg er bekendt
med, at hingsten, såfremt han godkendes til avl, skal afstamningskontrolleres (såfremt dette ikke allerede er
sket) mhp. at fastslå forældreskabet, dvs. der tages for ejers regning DNA af hingst og mor (vi har DNA på
vore avlshingste, altså fædrene). Ligeledes skal hingsten farvetestes for ejers regning (beslutning fra
generalforsamlingen 2015). Data, der som følge af denne anmeldelse registreres om hest og ejer, kan frit
benyttes af Fjordhesten Danmark og Stambogskontoret (SEGES│Heste).
Dato og sted:

Ejers underskrift:

Tilmelding senest den 26. juli 2015 til
Fjordhesten Danmark, avlsudvalget
v/Birgit Mortensen, Norddalen 9, Sankt Klemens, 5260 Odense S (evt. mail: avl@fjordhest.dk)

