
ALLMÄNT kr

Serviceavgift hästägare vid fakturering  60

JDS-fakturor (jockeys, lärlingar)  50

Dröjsmålsränta  8% över disk

Påminnelsefaktura  60

Förseningsavgift  200

Extra administrationsavgift 500

Reklam på jockeybyxor 1 000

Lån av tävlingsdress 500

Överklagandeavgift  4 000

Överklagandeavgift, lärling 2 000

REGISTRERING AV HÄSTAR

Inregistrering av föl inkl. hästpass
(Grundavgift  600 kr + DNA-typning 500 kr)  *1 100

* Förseningsavgifter för inregistrering av föl
Om ansökan inkommer senast:
- 3 mån från földatum  0
- 3-6 mån från földatum  1 550
- 6 mån – inom födelseåret  3 300
- senare än födelseårets utgång  6 300
Om konturdiagram och DNA-typning
inkommer senare än den 30 september
födelseåret  1 000                                                                          

Inregistrering och import av utlandsfött
svenskuppfött föl 600 

Inregistrering av importhäst  1 250

Inregistrering av återimport  0

Förtur import  1 000

Exportcertifikat  1 200

Tillfällig utförsel (BCN och GNM) 300

Förseningsavgift ej anmäld tillfällig utförsel  500

Återinförsel 0

Inregistrering av arabiskt fullblod, ostartad 1 000
Inregistrering av arabiskt fullblod,
AQPS eller tyskt varmblod, startad 1 200

Duplikatpass, svenskfött engelskt fullblod  1 500

NAMNGIVNING OCH -ÄNDRING

Namngivning svenskfödd efter färdigregistrering 650

Namngivning importerad* häst 375 

Namnändring svenskfödd och importerad* häst 800

Namnändring av kvalad häst
(ej startat i officiell löpning) 8 000 

*Födelselandets avgifter tillkommer 

HINGSTHÅLLNING kr

Avelsvärderingsavgift  4 000

Betäckningstillstånd  3 000

Förseningsavgift betäckningstillstånd 1 500

Språngrulla eller betäckningsresultat
insänt via post/e-post 1-10 ston 500

Språngrulla eller betäckningsresultat
insänt via post/e-post >10 ston 1 000

ÄGARREGISTRERING 

Inregistrering av färger, per år  300

Pseudonym, per år  300

Färger livstid  3 000

Färger livs med reklam, inkl. pseudonym  8 000

Pseudonym och färger, livstid  4 000

Försäljning  500 

Försäljning äldre än 30 dagar  700

Förtur försäljning
(utöver ordinarie avgift för försäljning) 500

ANMÄLAN OCH STARTANMÄLAN 

Om inget annat anges i propositionen är anmälnings- och 
startanmälningsavgiften i ordinarie löpningar (andra än 
insatslöpningar) 0,6 procent av den totala prissumman.
Anmälningsavgift kan delas upp i flera poster.

I amatörlöpningar debiteras en extra startanmälningsav-
gift på 200 kr. Summan tillfaller Amatörryttarklubben.

För häst som startanmäls till ordinarie löpning, men ej 
kommer med i löpningen, debiteras ingen startanmäl-
ningsavgift. För häst som startanmäls till insatslöpning 
utan startanmälningsavgift, men ej kommer med i 
löpningen, återbetalas sista insats. För häst som startan-
mäls till insatslöpning med startanmälningsavgift, men 
ej kommer med i löpningen, debiteras ingen startanmäl-
ningsavgift.

Om anmälan eller startanmälan görs på annat sätt än 
via användarkonto på Galoppappen debiteras tränarens 
konto en avgift om 300 kr per anmälan respektive start-
anmälan.

Avgift i kvalificeringslöpning för redan godkända hästar 
är 500 kr.

ANSÖKAN OM UNDANTAG

Cantra sist 300

Lastas sent 300

Sen ansökan om undantag (efter startanmälan)  300

Avgifter Gäller fr.o.m. 2023-02-15. Avgifterna är inklusive moms om inget annat anges.



LICENSAVGIFTER kr

Professionell tränare  1 900

Professionell tränare (tränare+ryttare) 2 000

Amatörtränare  1 100

Amatörtränare (tränare+ryttare) 1 200

Jockey  1 700

Lärling  900

Amatörryttare 19 år och äldre 650

Amatörryttare 16-18 år 325

GÄSTBOXAR

Bro Park gäststall daguppstallning 400 + moms 

Bro Park gäststall övernattning 500 + moms 

Bro Park stallbacken (erbjuds endast  
övernattande gästhästar i mån av plats) 1 000 + moms

Göteborg Galopp daguppstallning 400 + moms

Göteborg Galopp övernattning 500 + moms

Jägersro Galopp daguppstallning 400 + moms

Jägersro Galopp övernattning 500 + moms 

Vid daguppstallning ingår en spånbal, vid övernattning 
ingår två spånbalar. 

Extra spånbal  75 + moms 

PONNYGALOPP

Ponnyryttarlicens A-D (alla kategorier)** 250 

Ponnyryttarlicens A (endast giltig i kat A) 150 

Ponnytränarlicens 250 

Inregistrering av lektionsponny 0 

Inregistrering av ponny (engångskostnad) 250 

Hästägarfärger engångskostnad 75 

Anmälningsavgift 200 + moms  

** Utan kostnad för personer med amatörryttarlicens 


