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till ägare av riksstambokförda 
gotlandsrusshingstar  
 
 
 
 
 

 
 

Norr Bergsäng den 28 februari 2013 

 
 
Information om russhingstarnas tjänstgöring 2013 
 
Snart är våren och avelssäsongen här; spännande tider! 
 
Jag behöver snarast få reda på eventuella ändringar, såsom utstationering för säsongen eller 
hingstar som tagits ur avel. Det är viktigt att detta kommer in så fort som möjligt – senast 
den 1 april för att hinna med i nummer 2 av tidningen Gotlandsrusset. Som vanligt bifogas en 
gul blankett för detta ändamål. Skriftlig rapportering är att föredra; gärna via e-post. 
Hingstlistan som även publiceras på hemsidan (www.gotlandsruss.se) bygger på Dina 
uppgifter. 
 
Det finns två olika licensalternativ: betäckningslicens eller vilande licens. Observera att 
betäckningslicens alltid måste vara betald innan hingsten får börja betäcka. För hingstar som 
inte kommer att betäcka löses en vilande licens, som senare enkelt kan uppgraderas till 
betäckningslicens genom inbetalning av mellanskillnaden. 
 
Sedan flera år kostar betäckningslicensen 600 kronor per år, varav SvRAF subventionerat 
halva kostnaden för russhingstar godkända enligt rasvisa krav. För att uppmuntra 
hingstägarna att betala in licensen i tid tillfaller subventioneringen endast de hingstägare 
som betalar in betäckningslicens eller vilande licens före den 31 mars betäckningsåret. 
 

Licenser betalda t o m 31 mars, 
rabatterade: 
 
Betäckningslicens, 300 kr 
Vilande licens, 50 kr 
 
---------------------------------------------------- 
Betäckningsbevis eller -intyg, 600 kr 
(omfattas ej av rabatten) 

Licenser betalda fr o m 1 april, 
ej rabatterade: 
 
Betäckningslicens, -bevis eller -intyg, 600 kr 
Vilande licens, 100 kr 
Uppgradering till betäckningslicens där 
vilande licens betalats t o m 31 mars, 250 kr 
Uppgradering till betäckningslicens där 
vilande licens betalats fr o m 1 april, 500 kr 

 
För att utnyttja rabatten, betala snarast (senast 31/3) in för önskad licens till SvRAFs plusgiro 
69 34 81-4. Märk avin med hingstens/hingstarnas namn. 

(fortsätter på baksidan)  
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Är ingen licens inbetald senast 1 maj skickas en vilande licens ut mot postförskott, postens 
avgifter tillkommer då. Löses postförskottet inte ut betraktas hingsten som av ägaren tagen 
ur avel.  
 
För de hingstar som betäckte 2012 bifogas fjolårets resultatrulla detta brev. Vi skickar 
resultatrullan till ansvarig ägare, inte till eventuell hingsthållare. På resultatrullan skall årets 
fölresultat fyllas i och sedan sändas till registrator: 
Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92  MÄRSTA, telefon 08-591 434 03 
Retur av resultatrullan för 2012 års betäckningar kan göras så fort resultatet är känt, dock 
senast den 30 september 2013 – då tillsammans med årets betäckningsrapporter (sida 2, 
grön kopia) och 2013 års språngrulla. Ta gärna en kopia och spara i eget arkiv. 
 
Det är numera (sedan 2011) stoägarens ansvar att rapportera resultat av betäckning, både 
till hingstägare och till avelsorganisationen. Vi behöver hingstägarnas hjälp att informera 
stoägarna om den nya rutinen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även sådana där 
inget levande föl har fötts. Rapporteringen till avelsorganisationen kan ske genom att man 
skickar in talongen "Resultat av betäckning" som stoägaren ska ha fått från hingsthållaren. 
 
Stoägarens rapportering kan alternativt ske via internet i Blå Basen: 
http://sh.freefarm.se/sh/sto/ De uppgifter stoägaren behöver tillgång till vid elektronisk 
rapportering är betäckningsrapportens serie och nummer t ex L12345 samt lösen för 
webrapport. Bägge dessa uppgifter står på talongen "Resultat av betäckning" som stoägaren 
ska ha fått från hingsthållaren. 
 
Om Du har några frågor om avelstjänstgöringen, kontakta SvRAFs registratur så ska vi göra 
vårt bästa för att hjälpa till. Det står även mer information i det brev som skickas ut 
tillsammans med betäckningslicensen, när den lösts, och på hemsidan. 
 
Med önskan om en lyckad avelssäsong, 
 

Pernilla Jobs 
hingstlicensansvarig 
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