
Gräsgärde i februari 2020 
Information inför betäckningssäsongen! 
  
Nu närmar sig en ny betäckningssäsong med stormsteg. Även i år är det några nyheter men det 
mesta fortsätter som vanligt. 
 

✔ Avgiften för licensen är i år 400 kr om licensen betalas senast den 30 april. Om licensen 
löses efter 30 april är avgiften 550 kr.  
 

✔ Avgiften sätts in på SNF's bankgiro, som är 5723-6010. Glöm inte att skriva vilken/vilka 
hingst/-ar det gäller. När avgiften för licensen är betald kan ni börja betäcka, ni behöver 
alltså inte vänta på licensen.   
OBS!!  Ingen betäckning får ske förrän avgiften för hingstens licens är inbetald!! 

 

✔ Det gå även bra att betala avgifterna för licensen via swish, 123 221 84 44. Även här är det 
viktigt att skriva vilken/vilka hingst/-ar det gäller i meddelandet.  
 

✔ I år kommer licenserna att skickas ut via mail som pdf-filer. Det är därför viktigt att de 
hingstägare som inte har meddelat mig någon mailadress gör det. Det finns även 
möjlighet att få licensen utskickad i pappersform till en avgift på 30 kr som betalas i 
samband med licensen.  
 

✔ Annonserbjudande till alla er hingstägare! Alla som löser licens före den 1 april får rabatt 
på en hingstannons i NF-Bladet. Pris för licens och annons är endast 550 kr! Erbjudandet 
gäller en 1/2-sida annons och för den hingst som licensen gäller. Annonsmanus skickas till 
NF-Bladets redaktör Maria Ellhult, ellhult@hotmail.se 
Betalning till SNF's bankgiro eller swish, se ovan, ange vilken hingst och vad betalningen 
avser!! 
Betalning och annonsmanus ska vara respektive mottagare tillhanda senast den 1 april.  
 

✔ Betäckningsrapporter beställs från SH. Det erbjuds både elektroniska och tryckta 
betäckningsrapporter. Läs mer på deras hemsida www.svehast.se   

 

✔ Glöm inte att påminna ”era” stoägare om att rapportera resultatet av betäckningen!! Tänk 
på att alla resultat är viktiga oavsett om det blir ett föl eller inte!!   
 

✔ 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 och 
SNF's facebook-sida. Hingstarna läggs ut på hemsidan och facebook efter hand som de 
löser licens. Det här är för att underlätta för stoägarna att veta vilka hingstar som är 
tillgängliga.  

 

✔ 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.   
 

✔ Som sagt är mycket som vanligt men några nyheter i år och förra året. 
* Betalningen sker via bankgiro eller swish ! 
* Avgiften höjs från och med 1 maj! 
* Licensen kommer att skickas ut som pdf via mail. (nytt för i år!) 
* Erbjudande! Licens och hingstannons i NF-bladet...endast 550 kr! 

 

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

Vänliga hälsningar 
 

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN 
genom Hingstlicens- och språngrulleansvarig 
 

Jenny Carlsson  0480 - 297 40 
Gräsgärde 103      070 – 225 54 64 
388 96 HAGBY    
gullabos_nf@yahoo.se   
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