
INDSKRIVNING AF FØL
1.
Når dit føl er født, skal du 
udfylde fødselsattesten, 
som du finder nederst på 
bedækningsattesten, som du har 
modtaget fra hingsteholderen 
efter bedækningen. 

Feltet hedder BIRTH DETAILS. 
Her skal du udfylde felterne:

• Name of the foal – føllets 
navn

• Sex – føllets køn (M = 
male – hingst, F = Female 
– hoppe)

• Date – Fødselsdato på 
føllet

• Colour – Farve på føllet 
(se godt efter, om der er 
hvide/grå hår ved ørerne 
og øjnene. Dette indikerer, 
at føllet højst sandsynligt 
bliver skimmel)

• Microchip - Nummeret 
på microchippen, hvis 
føllet har fået indsat en 
microchip. Dette er ikke 
længere aktuelt, da vi fra 
nu af følger proceduren 
med at indskrive føl, 
inden de er 6 måneder 
gamle.

Feltet HOST MARE INFORMATION 
IN CASE OF EMBRYO TRANSFER 
(ægtransplantation til andre 
hopper) skal du ikke udfylde! 
Dette kan kun lade sig gøre ved 
viderekårede hopper og bliver 
muligvis en sjældenhed her i 
Danmark.

Det nederste felt NOTIFICATION 
OF PROGENY OWNERSHIP 
TRANSFER skal udfyldes, 
hvis føllet er solgt, inden det 
er indskrevet i stambogen. 
Dermed får ANCCE allerede der 
oplysninger om den nye ejer, og 
de sørger for, at den nye ejer står 
på ejerskabskortet, som bliver 
udstedt sammen med passet på 
føllet.

Til sidst skal du datere og 
underskrive fødselsattesten 
nederst på attesten.

Herefter tager du en kopi 
af bedækningsattesten/

fødselsattesten og 
sender den til foreningen 
sammen med blanketten 
ANSØGNINGSBLANKET (kan 
downloades fra foreningens 
hjemmeside) om indskrivning af 
føllet. Du skal udfylde den med 
kode 103.
OBS! Sørg for, at du får gjort 
dette umiddelbart efter, at 
føllet er født. Føllet skal være 
indskrevet, inden det er 6 
måneder. Det er dit ansvar, at 
dit føl bliver indskrevet i god tid, 
og at du sørger for de fornødne 
dokumenter til foreningen.

2.
Når foreningen har modtaget 
din ansøgning og kopien, bliver 
alle oplysninger indtastet i 
stambogen. Når foreningen har 
modtaget din indbetaling på 
indskrivning af føllet, og gebyret 
til ANCCE er betalt, kan vi nu 
lave indskrivningspapirerne på 
dit føl.

3.
Du vil herefter modtage 
indskrivningsblanketten og 2 stk. 
blodtypekort sammen med et 
brev, der forklarer, hvad du skal 
sørge for, og hvilken dyrlæge du 
må benytte. Foreningen har 5 
dyrlæger, som alle er godkendt 
af ANCCE, og det er kun disse 
dyrlæger, som må indskrive 
P.R.E. føl! 

4.
Når blanketten er udfyldt af 
dyrlægen og blodtypekortene 
lavet, skal du datere og 
underskrive blanketten 
i feltet OWNER/LEGAL 
REPRESENTATIVE.
Den øverste, hvide kopi (der 
står COPY FOR THE PRE ANCCE 
STUD BOOK AUTHORIZED 
ORGANISATION i nederste 
højre hjørne), den gule kopi 
(COPY FOR THE LABORATORY) 
blodtypekortene skal du sende 
anbefalet til en af de to LG PRE 
ANCCE delegerede her i Danmark 
(den delegerede, som har sendt 
dig blanketten m.v.). HUSK!!! 
Send disse papirer anbefalet, da 
det vil være en katastrofe, hvis 
de gik tabt.

5.
Når den delegerede har modtaget 
blanketten og blodtypekortene, 
bliver alle oplysninger indtastet 
og indtegnet i stambogen, og 
den gule kopi og blodtypekortene 
bliver sendt til ANCCE. 

6. 
Dit føl er nu registreret i 
stambogen og afventer svaret fra 
blodtypelaboratoriet. Når dette 
svar kommer retur til ANCCE, får 
føllet sit ID (codigo), og passet 
inkl. ejerskabskortet bliver 
trykt. Passet sendes herefter til 
foreningen, som dernæst sørger 
for at sende passet anbefalet til 
føllets ejer.

På næste side kan du se, 
hvordan indskrivningsblan-
ketten ser ud.




