Gräsgärde i mars 2016

Information inför betäckningssäsongen!
Nu närmar sig en ny betäckningssäsong. Det är inga nya förändringar i år heller utan nu fortsätter vi som
vanligt.
 Avgiften för licensen är 350 kr + porto (15 kr) som sätts in på SNF's postgiro, som är 699 876 - 9.
Glöm inte att skriva vilken/vilka hingst/-ar det gäller. När avgiften för licensen är inbetald kan ni
börja betäcka, ni behöver alltså inte vänta på licensen. Om ni vill ha licensen utskickad mot
postförskott måste ni meddela mig.
OBS!! Ingen betäckning får ske förrän avgiften för hingstens licens är inbetald!!
 Betäckningsrapportblocken kostar i år 1041 kr. Betäckningsrapportblocken beställs från SH.
 Från och med föl födda 2011 ska stoägaren rapportera resultatet av betäckningen både till
hingstägaren och avelsorganisationen (SNF). Glöm inte att påminna ”era” stoägare om detta!!
Tänk på att alla resultat är viktiga oavsett om det blir ett föl eller inte!! På de nya
betäckningsrapporterna finns det två delar på den vita delen av betäckningsrapporten som är
benämnda med ”Resultat av betäckning”, båda lämnas till stoägaren i samband med betäckningen,
den ena delen används för att meddela resultatet till hingstägaren och den andra delen används för
att meddela resultatet till avelsorganisationen (SNF).
 Stoägarens rapportering till Avelsorganisationen ska för SNF’s del göras till Hingstlicens- &
språngrulleansvarig (Jenny Carlsson, Gräsgärde 103, 388 96 Hagby) eller via Blå basen.
 Vi kommer även i år att publicera alla hingstar som löser licens på SNF's hemsida. Hingstarna
läggs ut på hemsidan efter hand som de löser licens. Det här är för att underlätta för stoägarna att
veta vilka hingstar som är tillgängliga.
 I år är min adress oförändrad, men jag passar på att påminna om att dubbelkolla så att ni skriver
rätt adress till mig när ni skickar in era redovisningar i höst. Adressen är: Jenny Carlsson,
Gräsgärde 103, 388 96 HAGBY. Ni får gärna påminna era stoägare om detta.
En liten påminnelse på vägen. Glöm inte bort att meddela mig om ni säljer er hingst, stationerar ut,
kastrerar eller om han går bort, snarast möjligt. Detta görs på en särskild blankett som finns att hämta på
SNF's hemsida, eller kontakta mig så skickar jag en till er. Den här blanketten måste fyllas i och skickas till
mig för att få informationen publicerad på SNF's hemsida och i NF-bladet.

Ha en fortsatt bra vår så hörs vi igen vid utskicket av licenserna.

Vänliga hälsningar
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