
 

 
 
 

ANSÖKAN OM INREGISTRERING AV 

UTLANDSREGISTRERAT STO SOM SKA FÖLA I UTLANDET 

Undertecknad har i utlandet köpt nedanstående dräktigt sto på en auktion utanför Skandinavien. Stoet 

förväntas föla utomlands och därefter importeras till Sverige. 

 
Stoets namn och suffix: 

 

 
Stoets registerland: 

 

 
Köpt på auktion i land samt datum:  

 

 
Auktionens namn: 

 

 
Hästens Lot nr: 

 

 
Stoet är dräktig med hingsten: 

 

 
Beräknat földatum:  

 

 
 
 
 
Köparens namn och adress: 

 

 
Regeln gäller under följande förutsättningar: 

• Stoet köps in på en auktion utanför Skandinavien.  

• Stoet ska aldrig ha varit svenskregistrerad.  

• Ansökan om registrering av stoet görs till Svensk Galopp i god tid innan stoet fölar i utlandet. 

• Fölet ska registreras i födelselandet hos den utländska galopporganisationen 

• Fölanmälan ska görs till Svensk Galopp inom 3 månader från födseln. Kommer anmälan in senare 
debiteras en förseningsavgift. 

• Stoet förs in till Sverige och ansökan om import fullföljs på sedvanligt vis inom nio månader från 
köpet räknat (se regler för import på Svensk Galopps hemsida).  

• Fölet införs till Sverige senast den 31 december födelseåret och stannar kvar i Sverige till den 1 
juni året därpå. 

• Avritning gjord av svensk veterinär eller ID-kontrollant ska vara gjord på Svensk Galopps 
konturdiagram senast den 31 december födelseåret. 

 
Jag intygar härmed att jag läst reglerna för inregistrering av utlandsregistrerat sto som ska föla i 
utlandet 
 
 
……………………..............................................      ………………………………………………..…………….………………… 
Datum                         Underskrift 
 

För mer info om hur Svensk Galopp behandlar dina personuppgifter, se 

www.svenskgalopp.se/integritetspolicy 

Ankom SG 

Insändes till Svensk Galopp 
Box 11014  

161 11 Bromma 
 

Tel växel: 08-466 86 00 
Reg avd: 08-466 86 79 

E-post: info@svenskgalopp.se 
www.svenskgalopp.se 
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