Regler for tilmelding til hingstelisten
KNN Hingstelisten føres/administreres af moderforbundet ”Knabstrupperforeningen for Danmark”.
Moderforbundet meddeler hvert år inden d. 15. februar, jvf. den stambogsførende organisations ”Generelle regelsæt for
stambogsføring” (Videncentret Hest), hvilke hingste der er tilmeldt og godkendte til at stå på listen for den kommende sæson.
Er hingsten ikke tilmeldt hingstelisten i bedækningsåret, kan afkom ikke registreres i KNN.

Knabstrupperforeningen for Danmark - EU- anerkendt Moderforbund

Ved aktivt medlemskab af Knabstrupperforeningen
for Danmark

Kun moderforbundets hingsteliste

Hvordan tilmeldes hingst til sæsonens hingsteliste?
Hingsteejer tilmelder hingsten skriftlig for sæsonen.
Tilmeldingsskema kan rekvireres ved foreningen eller downloades på www.knab.dk

Hvornår skal tilmeldingen ske for sæsonen?
Tilmelding af hingst for sæsonen skal ske senest d. 15. januar.
Ved tilmelding af hingst for sæsonen, efter d. 15. januar må hingsteejer påregne ekstra gebyr for administration og tilmelding.
For hingste som tildeles avlsgodkendelse for sæsonen efter 15. januar ved KNN bedømmelse, skal tilmeldingen til sæsonens hingsteliste ske senest 14
dage efter tildeling af avlsgodkendelse.

Hoppeejer kan dog ansøge om brug af KNN hingst som ikke er tilmeldt
sæsonens hingsteliste. Hingsten optages på hingstelisten for den konkrete
bedækning. Hoppeejer må påregne gebyr for administration og tilmelding.

Økonomi ved tilmelding - KNN hingsteliste
For hingsteejere hvis aktive medlemskab af ”Knabstrupperforeningen
for Danmark” er registreret som betalt senest d. 15. januar, er
tilmelding til sæsonens hingsteliste gebyrfri.
Ved tilmelding efter d. 15. januar må hingsteejer påregne gebyr for
administration og tilmelding.

Økonomi ved tilmelding - Moderforbundets KNN hingsteliste
Ved tilmelding senest d. 15. januar, opkræver moderforbundet et
administrationsgebyr for indberetning til den stambogsførende organisation.
Hingsteejer som er aktivt medlem af et datterforbund opkræves kun ½
gebyr.

Den stambogsførende organisation opkræver administrations gebyr for sæsonen efter dennes gældende prisliste.
Publicering af KNN hingsteliste
”Knabstrupperforeningen for Danmark” hingsteliste publiceres i
”Knabstrupper Nyt” i listeform med følgende:
Hingstens navn - Reg. Nr.- Landekode - Hingsteejers adresse og telefon
nummer.

Publicering af moderforbundets hingsteliste
Hingste som kun er tilmeldt moderforbundets hingsteliste publiceres i
”Knabstrupper Nyt” i listeform med følgende:
Hingstens navn - Reg. Nr.- Landekode.

Sæsonens hingsteliste publiceres i marts nummeret, som har deadline d. 1. februar og vil indeholde avlsgodkendte og færdigkårede knabstrupperhingste
hvis ejere skriftlig har tilmeldt hingst senest d. 15. januar.
Tillæg til sæsonens hingsteliste publiceres i juni nummeret, med deadline senest d. 1. maj og vil indeholde tilmeldte Knabstrupperhingste som har opnået
avlsgodkendelse for sæsonen efter 15. januar, samt hingste, hvis ejere har rettet henvendelse til hingstelistefører om tilmelding til sæsonens hingsteliste.

Hingstelisten på www.knab.dk
Hingste, hvis ejer er aktiv medlem af ”Knabstrupperforeningen for
Danmark” for sæsonen, optages på www.knab.dk/hingsteliste, med
billede, hingsteejers adresse og telefon nummer.

Opdatering af hingsteliste på www.knab.dk
Sæsonens 1. opdatering er medio februar og indeholder hingste tilmeldt
senest 15. januar.
Sæsonens 2. opdatering sker efter forårets avlsgodkendte hingstes
resultater er indlagt i hestedata.
OPDATERET 01-12-2012

