Fjordhesten Danmark
Tilmelding til hingstekåring 2019
Kåringsplads

Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet

Om ejeren
Medl.nr af Fjordhesten Danmark (skal oplyses)
Navn
Gade/vej
Postnr./by
Tlf.
Mail

Om hingsten
Navn
Ident/stb.nr.
Tilmeldes i






Født år
hold 1 - 2 års hold mhp. avlsgodkendelse i 2020
hold 2 - 3 års hold mhp. avlsgodkendelse i 2020
hold 3a - 4-årige eller ældre hingste mhp. avlsgodkendelse i 2020
hold 3b - 4-årige og ældre til materialprøve og kåring
hold 4 – 4-årige og ældre til kåring (materialprøve er bestået)

Om anmeldelsesgebyrer
Ved anmeldelse modtaget senest den 1. juli 2019
Anmeldelsesgebyr til avlsgodkendelse eller kåring (dvs. alle hold)
Hingst født i 2017, 2016, 2015 eller tidligere
Betaling til Stambogskontor for registrering af avlsgodkendelse eller kåring
Alle hingste: kr. 280,00 (refunderes, hvis hingsten ikke godkendes til avl)
Anmeldelsesgebyr til materialprøve samt gebyr til Stambogskontor
4-årige eller ældre hingste meldt til kåring: kr. 1.000
Registrering af materialprøve: kr. 280,00 (refunderes hvis ej godkendt prøve)
Opstaldning i boks
Fra fredag (hingstene skal ses første gang fredag kl. 13): kr. 900,00
Fra torsdag kl. 16: kr. 1200,00
Der indgår to pakker spåner i opstaldningsprisen. Der er ikke halm på Vilhelmsborg i 2019.
Betaling i alt

kr.

1.000,00

kr.

280,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Kr.

Om betalingsmåde
Betaling sker via webbank til Fjordhesten Danmark: reg 7670, konto 6228485
Husk at skrive hingstekåring og hingstens navn i bemærkninger, så vi kan identificere din betaling.

Om ejercertifikat, hestepas og katalog
Hestens ejercertifikat og pas SKAL medbringes til kåringspladsen.
Hesten SKAL være ejerskiftet, dvs. ejer på udstillingstidspunktet SKAL være registreret i Hestedata.
Katalog udleveres på kåringspladsen (kan forinden downloades fra hjemmesiden).

Underskrift
Jeg erklærer, at oplysningerne på denne anmeldelsesblanket er korrekte og at den anmeldte hingst er sund og
rask. Evt. dyrlægeerklæring (f.eks. vedr. skader) skal indsendes sammen med anmeldelsen.
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:

Mailes til avl@fjordhest.dk (vi bekræfter modtagelsen) senest den 1. juli 2019

