
Ansökan om inregistrering av föl, del 1 
OBS! Texta tydligt!  

Stoets ägare vid födsel (uppfödare) Namnförslag i angelägenhetsordning 
1. 

Hästens födelseort (land om utlandsfödd) och datum 2. 

Datum för införsel till Sverige om utlandsfödd 3. 

Hästens födelsedatum Tvilling? Färg och kön 

Far Mor 

Uppstallningsplats (Material för typning önskas till följande adress, om annan än ägarens nedan) 

Material för typning samt blankett för hästens signalement utsänds från Svensk Galopp. 
Fölanmälan ska vara Svensk Galopp tillhanda inom 3 månader från födseln, därefter debiteras en förseningsavgift. 

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

Ankom SG 

Reg. nr 

Ort Datum 

Namn 

Adress Telefon dagtid 

Postnr och postadress 

E-postadress (v g texta)

Angående uppfödare  
Följande ska regleras innan registreringen: 
Uppfödare är den fysiska eller juridiska person som 
helt eller delvis äger i SG:s register inregistrerat 
sto, som används i avel. Som uppfödare av viss häst 
anses den, som vid hästens födelse var ägare / 
förhyrare av dess moder. 
Stallpseudonym får ej vara uppfödare. 

Avgifter (per den 2016-01-01) 
Inregistrering av föl  400 kr 
DNA-typning föl 500 kr 
Förseningsavgifter: 
3 - 6 mån efter födelsedatum 1550 kr 
6 - inom födelseåret  3300 kr 
senare än födelseåret* 6300 kr 
(*registreras endast i undantagsfall) 
DNA-/Blod- typning och konturdiagram  
insänt efter den 31 oktober födelseåret 1000 kr 

Avgiften debiteras via hästägarkontot, v v avvakta 
faktura. 

Information om fölregistrering och Reglemente  
finns på Svensk Galopps hemsida 
www.svenskgalopp.se. 

Insändes till: Svensk Galopp 
Box 11014  

161 11 Bromma 

Tel växel: 08-466 86 00 
Reg avd: 08-466 86 79 
info@svenskgalopp.se 

       www.svenskgalopp.se 
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