
Manual til bedækningsattesten 

 
1. 

Som hingsteholder har man selv ansvaret for at holde styr på hvor mange og hvilke hopper, 

der er bedækket i løbet af sæsonen. Du kan med fordel skrive det ned i en kalender, så du har 

de præcise bedækningsdatoer og navne på hopperne inkl. data på hoppernes ejere. 

 

Efter ANCCE har udviklet den nye stambog, anbefaler de, at hingsteholderne først opretter 

bedækningsattesterne på ”Min Private Zone”, når hoppen er konstateret drægtig. På den måde 

vil der ikke stå tomme attester i systemet. Husk også at vælge sprog (engelsk), ellers gemmes 

attesten automatisk på spansk. 

 

2. 

Når hoppe ejeren giver dig besked om, at hoppen er drægtig, opretter du det antal 

bedækningsattester, som du har brug for. Attesterne er gratis, når du selv opretter og printer 

dem. Har du ikke selv mulighed for at oprette og printe attesterne, kan du bestille dem 

gennem foreningen. Det koster 50 kr. pr. attest. 

 

3.  

Du udfylder herefter attesten – evt. sammen med hoppens ejer. Ejer du selv hoppen, kan du 

indsætte hoppen samtidigt med oprettelsen af attesten. Er det en hoppe med anden ejer, 

udfyldes følgende: I feltet MARE INFORMATION skrives: 

 Mare code – hoppens codigo/UELN 

 Mare name – hoppens navn og evt. nr. 

 Date of birth – hoppens fødselsdato 

 Microchip – nummer på hoppens mikrochip 

 Breeder code – hoppe ejerens avlerkode 

 Farm/Owner name – Stutteri/hoppe ejerens navn 

 

BREEDING DETAILS: 

 Date: Dato for bedækning 

 Kryds af i: Natural covering = Naturlig bedækning, Artificial covering = Inseminering 

eller Embryo Transfer = Rugehoppe 

 

 

Næste felt er til dato og underskrift fra hhv. hoppe ejer og hingsteholder. Den underskrives 

den dag, bedækningen har fundet sted. 

 

3. RECEPTOR MARE INFORMATION IN THE CASE OF EMBRYO TRANSFER 

 Denne skal ikke udfyldes, da det er i tilfælde af, at man har brugt en rugehoppe. 

 

4. Der er 2 sider af attesten: 

Side 1 – COPY FOR THE MARE OWNER – til hoppe ejeren (den er vigtig, da den også 

indeholder fødselsattesten til føllet). Det er også denne side, hoppe ejeren i udfyldt stand skal 

sendes til en af de to stambogsdelegerede sammen med ansøgningsblanketten om 

indskrivning af føllet. 

Side 2 - COPY FOR THE STALLION OWNER – hingsteholderens kopi. Denne beholder 

hingsteholderen. 

 

 

På næste side kan du se side 1 af bedækningsattesten.  

 

 

 



 


