Insändes till
Svensk Galopp
Box 110 14
161 11 Bromma
Tel växel: 08-466 86 00
Reg avd: 08-466 86 79
info@svenskgalopp.se
www.svenskgalopp.se

Registreringsnummer
Inregistrerad den
För inregistreringskommissionen

ANSÖKAN OM INREGISTRERING AV ÅTERIMPORT
OBS! Texta tydligt!
Namn

Registreringsnummer

Hästens födelseort (land om utlandsfödd) och datum

Kön och färg

Far

Land hästen exporterats från samt datum för införseln

Mor

Morfar

Registreringshandlingar inkl. pass skickas alltid till ägaren om inget annat angivits här (namn och adress)

Ägare

Ägarskap hästen ska registreras på:

Adress

Postnr

Postadress

Underskrift

Datum och ort

E-postadress (OBS fyll i denna tydligt)

Ev. registrerad pseudonym

Viktigt!
- Enligt den nya hästpassförordningen, som trädde i kraft 2016-01-01, ska
Ansökan om import ha inkommit till Svensk Galopp inom 30 dagar från
det att hästen kommit till Sverige.
- Det är hästens ägare som ansvarar för att export certifikatet når oss.
- Ansökan om export ska göras hos den utländska organisationen när
detta gjort och alla avgifter betalats i utlandet skickar exportlandet ett
exportcertifikat till SG. Utan det certifikatet kan hästen inte registreras.
- När hästen är importerad ska hästens pass stämplas med information
om att hästen registrerats i Sverige.
För information om återimport, avgift för återimport och Reglemente se
Svensk Galopps hemsida www.svenskgalopp.se.
Avgiften debiteras via hästägarkontot, v v avvakta faktura.

Nedanstående ifylles av svensk legitimerad veterinär eller ID-kontrollant med chipmärkarutbildning, i Sverige.
Anvisningar till Veterinären/ID-kontrollanten:


Hästen ska vara chipmärkt.



Om hästen ej var chipmärkt ska chipmärkning göras. Koden klistras in i hästpasset.



Om identiteten inte stämmer ska “Ansökan om inregistrering av importerad häst” med konturdiagram användas.
Blanketten beställs från Svensk Galopp.



Blanketten kommer att återsändas om ovanstående inte är uppfyllt.



Glöm inte underskrift, datum och stämpel.

För mer info om hur Svensk Galopp behandlar dina personuppgifter, se
Hästen var chipmärkt .

Hästen chipmärktes i samband med återimport.

Avläst mikrochipnummer:
Jag har läst och följt anvisningarna enligt instruktionslistan på blankettens första sida
Datum/Date
Namn/Signature

Vet.stämpel/Vet. stamp

För mer info om hur Svensk Galopp behandlar dina personuppgifter, se www.svenskgalopp.se/integritetspolicy

