ANMÄLAN TILL
INDIVIDBEDÖMNING

Blanketten insändes till:
Hushållningssällskapet Skaraborg
Hästpremiering
Box 124
532 22 SKARA

 KÖRBARHETSINTYG
 enkelt körprov
 enkelt ridprov
_______ Detta år gjorde anmält sto körbarhetsintyg
Anmälan avser:  unghäst (1-3 år)
 stambokföring
 endast exteriörbedömning
Premieringsplats:

 sto för höjning
 hingst-sundhetskontroll

Datum:

OBS! Våra premieringsplatser är:
Halland = Tvååker
Skaraborg = Uddetorp och Nossebro

S. Älvsborg = Svenljunga
Bohuslän = Henån och Dingle

OBS! EJ NORRA ÄLVSBORG

ANMÄLD HÄST (Vänligen texta tydligt!)
Namn

Stamboksnummer

Ras

Färg

Far

Registreringsnummer (måste ifyllas)

Tecken

Nr

Födelsedatum

Mor

Kön

Nr

UPPFÖDARE OCH ÄGARE (Vänligen texta tydligt!)
Uppfödare, namn och adress

Ägarens namn

Postnummer

Ägarens adress

Postadress

Tel.nr bostad, mobilnr

E-postadress

Anm.avgiften år 2013 = 280:- + moms = 350:-/häst
Anm.avgiften för föl och hingstar för sundhetskontroll
= 160:- + moms = 200:-/häst

"Till salu"-markering önskas i katalogen

(gäller ej avkommor)



Sista anm.dag till sommarprem. är 15 juni
Uppsamlingsheat = 400:- + moms = 500:-/häst
Sista anm.dag till uppsaml.heat är 23 augusti
Pg nr 13 17 87 - 4 - skriv hästens reg.nr och namn samt premieringsplatsen på inb.kortet.
Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften betalats in!!
Villkor för giltig anmälan:
1. Kopia på pass skall bifogas denna anmälan.
2. Fastställd anmälningsavgift skall, samtidigt som denna anmälan insänds, inbetalas på Pg nr 13 17 87 - 4
Jag är medveten om att jag inte kan ställa ekonomiska anspråk på SH eller någon av dess medlemsorganisationer på grund av resultatet
av bedömningen eller eventuella felaktigheter i densamma och medger här att mina personuppgifter får publiceras
(Personuppgiftslagen 1998:204)

Att i denna anmälan lämnade uppgifter är riktiga och att jag tagit del av ovanstående villkor intygas:
_______________________________________________

________________________________________________

Ort och datum

Hästägare

KOMPLETT AVKOMMEFÖRTECKNING FÖR STOET:
AVKOMMEFÖRTECKNING (OBS! Även om fölet ännu ej är fött, fyll i allt utom kön och färg)
Födelseår Kön

Färg (ej
tecken)

Belönad år

med

Reg.nr

Far med stamboksnr

Namn, exteriör- och
bruksmeriter

Vid höjning av avelsston: Glöm ej att skicka med kopia på utställningsmeriter och tävlingsmeriter
Har ditt sto gjort KBI!!! - Fyll i årtal på framsidan.
Är blanketten rätt ifylld?? Kolla igen!!

