
AFSTEMNING OM LG ANCCE ONLINE LØSNING ELLER SEPARAT STAMBOGSKONTOR.  

Bestyrelsen ønsker at der tages stilling til om danske PRE ejere/avlere skal kunne benytte ANCCE’s online 

system til stambogsydelser (bestilling af ejerskifte, avlekoder, følregistering etc) eller om foreningen fortsat 

skal have et stambogskontor, dog med den ændring at de stambogsdelegerede ikke længere er en del af 

bestyrelsen. 

Ønsker du:   

1. LG ANCCEs online løsning (selvbetjening) 

”Jeg ønsker at avlere og hesteejere skal fremover selv bestille de ønskede ydelser og downloade de 

nødvendige blanketter på LG ANCCEs hjemmeside, som forefindes på hhv. spansk og engelsk”.  

Vælges denne løsning, skal der ændres i foreningens vedtægter § 2, 3, 4 og 5. Se vedlagte bilag A med 

forslag til ændringer.  

 

Sæt kryds:     JA_____     NEJ_____  

 

2. Stambogskontor under foreningen 

”Jeg ønsker at avlere og hesteejere fortsat kan bestille de ønskede ydelser via et dansk stambogskontor, 

med den ændring at de stambogsdelegerede ikke er en del af foreningens bestyrelse”.    

Vælges stambogskontoret, skal der ændres i foreningens vedtægter § 2 og 5, se vedlagte bilag B med 

forslag til ændringer.  

 

Sæt kryds:   JA____   NEJ_____  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 BILAG A 

  

LG ANCCE ONLINE LØSNING – ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE  

Ændring af §2 – Primært ansvar 

Foreningens primære opgave er at fremme kendskabet og interessen for og brugen af P.R.E. hesten i 

Danmark. Derudover er det foreningens ansvar at varetage de danske avleres og heste ejeres interesser i 

forbindelse med avl og promovering.   

Ændring af 3 – Ydelser fra ANCCE 

En stambogsydelse fra ANCCE er fx avlsgodkendelse og andre serviceydelser. Dansk PRE avlsforening er 

behjælpelig med support til ANCCEs online system til bestilling af stambogsydelser og danske ejere af P.R.E. 

heste skal behandles lige, uanset om de er medlemmer af foreningen eller ej. Arrangere foreningen 

avlsgodkendelse vil der være et gebyr for arrangementet ud over den betalte pris til ANCCE, og ikke-

medlemmer betale et gebyr svarende til 1 års A-medlemskab ud over foreningens deltagerpris til 

arrangementet.  

Ændring af § 4 – Tilhørsforhold  

Foreningen er medlem af ANCCE (Assocíation de Criadores de Caballos de Pura Raza Española – Den 

Nationale avlsorganisation for avlere af den rene, spanske hesterace). Foreningen skal til enhver tid 

overholde samtlige regler og direktiver udstedt af ANCCE. Racens officielle navn er Pura Raza Española – på 

dansk – Ren, spansk race.  

  

 Ændring af §5 – Register over P.R.E. heste i Danmark. 

Foreningen kan fører et eget register over P.R.E. heste i Danmark med det formål at have et overblik over, 

hvor mange P.R.E. heste, der er i landet. Registeret indeholder alle data på hesten, som kan trækkes on-line 

via LG ANCCEs åbne database over registrere PRE-heste. Derudover indeholder registret også navnet på 

den seneste ejer af hesten  

BILAG B   

STAMBOGSKONTOR UNDER FORENINGEN – ÆNDRING AF VEDTÆGERNE   

Ændring af §2 – Primært ansvar  

Foreningens primære opgave er at fremme kendskabet og interessen for og brugen af P.R.E. hesten i 

Danmark. Derudover er det foreningens ansvar at varetage de danske avleres og heste ejeres interesser i 

forbindelse med avl og promovering.  

Ændring af 3 – Ydelser fra ANCCE 



En stambogsydelse fra ANCCE er fx avlsgodkendelse, ejer- og avlerkode og andre serviceydelser. Support til 

danske PRE ejere og avlere ydes via dansk stambogskontor. Det danske stambogskontor er underlagt Dansk 

PRE Avlsforening. Stambogskontoret består af 1-2 af LG ANCCE uddannede og godkendte personer. 

Stambogskontoret har direkte kontakt med ANCCE, og varetager den administrative del af 

stambogsføringen i Danmark, dvs. oprettelse af ejer- og avlerkode, ejerskifte, papirer til forindskrivning af 

P.R.E. føl m.v. Selve stambogsføringen, blodbanken, udstedelse af ejerskabskort og pas, henligger 

udelukkende hos LG ANCCE. Stambogskontoret og foreningens bestyrelse samarbejder om tidsfrister, 

prislister og arrangering af avlsgodkendelse. Stambogskontorets økonomi er fælles med foreningens. 

Danske ejere af P.R.E. heste skal behandles lige, uanset om de er medlemmer af foreningen eller ej, dog 

kan foreningen opkræve et gebyr hvis ikke-medlemmer bestiller stambogsydelser. 

 

Ændring af §5 – Register over P.R.E. heste  

Foreningen kan føre et eget register over P.R.E. heste i Danmark med det formål at have et overblik over, 

hvor mange P.R.E. heste, der er i landet. Registeret indeholder alle data på hesten, som kan trækkes on-line 

via LG ANCCEs åbne database over registrere PRE-heste. Derudover indeholder registret også navnet på 

den seneste ejer af hesten. 

 

 


