REGISTRERINGSREGLEMENT

Definisjon av engelsk fullblodshest
Engelsk fullblodshest er en hest som er registrert i en godkjent fullblodstambok i det landet
der den er født. Denne stamboken skal være godkjent av Den Internasjonale Stambokorganisasjonen på det tidspunktet hesten ble innført i det offisielle stambokregisteret.

1. Avstamningskvalifikasjoner for engelsk fullblodshest
1.1

For å være kvalifisert til registrering som en Engelsk fullblodshest, må følgende krav
være oppfylt:
Hesten må være et produkt av en bedekning mellom en hingst og en hoppe der
begge er stambokført i en godkjent stambok for engelsk fullblodshest, eller hvor en
eller begge foreldre er flyttet opp fra et Non-Thoroughbred register iht. Article 13,
paragraph 4.1 «International Agreement on Breeding, Racing and Wagering.»

1.2

Et føll kan bli oppgradert fra B-registeret ”øvrige engelske fullblodshester” som er
utarbeidet av Norsk Jockeyklub hvis følgende kriterier er oppfylt:
a) Hesten kan vise til åtte sammenhengende stambokførte krysninger med
"Fullblodshest" inklusive det leddet hvor den selv er avkommet.
b) Hesten kan ved sin avstamning og ut fra løpsresultater i løp for fullblodshester bli
berettiget til opptagelse i Stamboken.
c) Oppgraderingen er enstemmig godkjent av Den Internasjonale Stambok komiteen.

1.3 Hester som ikke er kvalifisert til å bli innført i Norsk Jockeyklubs stambok kan bli
registrert i Norsk Jockeyklubs B-register for "øvrig engelsk fullblodshest".
Disqualification - Diskvalifisering
Endring eller tilpasning av det arvelige genom til en potensiell (fremtidig) eller
registrert fullblodshest gjennom dennes unnfangelse, drektighet eller på annet
tidspunkt i dens eksistens, vil resultere i at hesten mister sin status som fullblodshest.
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2. Registrering av avlshoppe / avlshingst
2.1 Identitesbevis
For å kunne innføres i Norsk Jockeyklubs Stambok som avlsdyr
forlanges fullstendig bevis for avlshoppens, -hingstens avstamning og identitet;
a) Ved at eier fyller ut et registreringskjema for avlshoppe eller avlshingst med hestens
innregistrerte navn, farge, alder, avstamning, avtegn, nåværende eier samt hestens
historie.
b) ved å kunne følge hesten gjennom alle eierskifter siden fødselen,
c) ved å fastslå DNA-profilen til hesten. Dette gjelder alle avlsdyr og fordrer at veterinær
tar hårrøtter fra hestens hale. Unntaket er avlshopper som allerede er blitt DNAtestet.
Hvis det er grunn for tvil, eller testen er ufullstendig, må nye hårprøver tas av
avlshoppen.
Ved import av hest som er født i utlandet, skal et eksportsertifikat som identifiserer
hesten sendes fra Stambokmyndighetene i det landet hesten er født. For hester som
er på besøk i Norge og blir her i kortere tid enn ni måneder, er det ikke nødvendig å
innhente eksportsertifikat. Hestens identitetspapirer utstedt av Stambokmyndighetene i det landet hesten er registrert, deponeres istedenfor hos Norsk
Jockeyklub.
d) Eier som sender en hingst eller hoppe til utlandet for avl, skal på forhånd gi beskjed
ved en søknad til organisasjonen som er ansvarlig for Stambok registrering i det land
hesten befinner seg på utførselstidspunktet.
e) Eier skal oppgi relevant informasjon og anmode om at Stambok organisasjonen
umiddelbart sender en Breeding Clearence Notification (BCN) på epost eller fax til
Stambok organisasjonen i landet som hesten utføres til. Stambok organisasjonen
oversender samtidig hestens DNA profil, og dersom hoppen er drektig, også DNA
profil(ene) til hingsten(e) som hoppen er bedekket med.
En kopi av BCN skal leveres til eier. Denne kopien skal legges i hestens pass.
f)

Før hesten returnerer må hestens eier søke Stambok organisasjonen i det landet
hvor hesten har oppholdt seg midlertidig og be om at en clearance sendes til
Stambok organisasjonen i hestens hjemland, denne skal inneholde de samme
opplysninger som er nevnt over.
En clearance er gyldig:
➢ En bedekningssesong (maks 9 måneder)
➢ En destinasjon (et land)

g) Dersom ovennevnte handlinger ikke blir fulgt, risikerer man at hesten ikke kan
registreres. Det vil dermed påløpe kostnader da eksportsertifikatet må sendes
organisasjonen for å kunne spore hestens bevegelser.
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2.2 Avlshingst
Registrering for bruk at godkjent hingst i avlstjeneste
Eier av hingst som skal benyttes i avlstjeneste må hvert år og i god tid før
årets avlsesong søke om godkjent bedekningstillatelse for bruk av hingsten i avlen.
Bedømming av avlshingst
Hingst som skal benyttes i avlen skal være godkjent for avlstjeneste og vist opp for
en nemd som er oppnevnt av Norsk Jockeyklub i samarbeid med Norsk hestesenter.
Dommerkort med resultatet av bedømmingen utstedes av Norsk hestesenter.

Springsedler
Springsedler blir utstedt av Norsk Jockeyklub for hver avlshingst når denne er
godkjent og registrert for avl.
Hingsteier/Hingsteholder forplikter seg til:

3.

a)

Å fylle ut detaljer vedrørende enhver avlshoppe som blir bedekket av denne
eiers hingst i løpet av sesongen. Hvis en hoppe blir bedekket av mer enn en
hingst, skal samtlige sprang føres på en separat springseddel for hver hingst.

b)

Å utstede en kopi av springseddelen til eierne av de hopper som er bedekket
når bedekningsavgiften er betalt.

c)

Å innsende Norsk Jockeyklubs kopi av hver springseddel til Norsk Jockeyklub
når avlsesongen er ferdig og senest innen 1. september i bedekningsåret.

Oppdretter
Oppdretter er fysisk eller juridisk person som helt eller delvis eier eller har eid
registrert hoppe som brukes eller har vært brukt i fullblodsavlen. Som oppdretter
regnes hoppens registrerte eier/leietaker ved føllets fødsel. Denne bestemmelsen kan
ikke fravikes.

Registreringsreglement 2020

4. Føllregistrering

4.1 Krav ved registrering av føll
Oppdretter følgende krav gjelder ved registrering av føllet:
a) Springseddel, signert av hingstens eier, som bekrefter første og siste dato for
bedekningen samt riktig identitet av avlshoppen, og at hoppen ble bedekket på
naturlig måte og at det ikke ble foretatt kunstig inseminasjon, at samme hoppe
gjennomgikk en naturlig drektighet og fødselen foregikk ut av den samme hoppen
som ble bedekket. Føll som er et resultat av kunstig inseminasjon, embryo
overføring eller transplantasjon, kloning eller all annen form for genetisk
manipulering, vil ikke være berettiget innført i en av Den Internasjonale Stambok
komité godkjente stambok for engelsk fullblodshest.
b) Fødselsbevis signert av oppdretter, som angir detaljer om avkommet, slik som
farge, kjønn, fødselsdato og fødested. I de tilfeller hvor det ikke er noe levende
avkom, skal fødselsmelding likevel fylles ut med opplysninger om hoppen var
tom, resorbert, kastet, eller at føllet var dødfødt eller døde på et senere tidspunkt.
Hvis disse opplysninger ikke blir gitt, vil resultatet "ingen opplysninger"
fremkomme under hoppens avkom i stamboken, og bety at stamboken blir
ufullstendig. Dermed senkes kvaliteten og verdien av informasjonen i Norsk
Stambok for engelsk fullblodshest.
c) Et identifikasjon skjema (registreringssøknad) som opplyser om føllets foreldre,
farge, kjønn og fødselsdato utfylt av oppdretter, samt en grafisk beskrivelse av
avkommet (passinnlegg), som er datert og signert av veterinær.
Avtegn skal foretas mens føllet går sammen med moren, når alle avtegn og virvler
er godt synlig. Etter felling av føllpelsen.
d) Veterinær tar hårprøver fra halerot av føllet og sender Veterinærinstituttet for å
fastslå hestens DNA-profil, hvis nødvendig også av mor og far for å stadfeste at
avlshoppen og avlshingsten er de rette foreldre til føllet. Veterinær microchipper
føllet.
e) Innbetale registreringsavgiften.
Ovennevnte krav gjelder registrering av avkom i fødselsåret.
Senere innregistreringer
For avkom som søkes registrert etter 31.12. i fødselsåret, vil i tillegg til
forannevnte krav også gjelde at tilleggsavgiften for sen registrering må innbetales.
Innregistrering vil ikke bli akseptert for avkom som er fire år eller eldre.
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4.2 Kvalifikasjonskrav
a) Avkom er ikke kvalifisert til å bli innregistrert i Norsk Stambok med mindre
avkommet er et resultat av en naturlig bedekning hvilket innebærer at hingsten fysisk
bestiger en hoppe. Denne naturlige bedekningen omfatter også umiddelbar
oppfølging av hingstens bedekning ved innføring av en del av den sæd som utstøtes
av samme hingst under bedekningen av samme hoppe i dette tilfellet.
b) Den hoppen hvori føllet ble unnfanget, gjennomgikk en naturlig drektighet og
forløsning. Intet føll som er et resultat av kunstig inseminasjon, embryo overføring
eller transplantasjon, kloning eller all annen form for genetisk manipulering, vil være
berettiget innført i en av Den Internasjonale Stambok komite godkjente stambok for
engelsk fullblodshest.

4.3 Farge og drektighetsperiode
Selv om fullstendige opplysninger om et føll er innrapportert, og at føllet iht. DNAprofilen er avkom av de oppgitte foreldre, kan søknad om innregistrering av føllet bli
avvist. Dette gjelder hvis den oppgitte fargen er uforenlig med de farger som er
registrert for de oppgitte foreldre, eller hvis den konstaterte drektighetsperioden til
moren avviker betydelig fra generell akseptert standard.

5. Hestepass
5.1

Pass blir utstedt for alle føll som er født i Norge og registrert i Norsk Jockeyklub.
Passet som er Norsk Jockeyklubs eiendom må alltid følge hesten. Det påligger
eieren, oppdretteren og treneren å sjekke identiteten til alle hester som kommer i
deres varetekt, samt undertegne den aktuelle siden i passet for å stadfeste hestens
rette identitet. Enhver tvil om riktig identitet skal straks rapporteres til Norsk
Jockeyklub.

5.2

Tap av pass skal straks rapporteres til Norsk Jockeyklub.

5.3

Passet er Norsk Jockeyklubs eiendom og skal innleveres når det kreves.

6. DNA
6.1

Norges Veterinærhøyskole, Institutt Basam-genetikk, postboks 8146 Dep, 0033 Oslo
er valgt til DNA-testing for Norskfødt engelsk fullblodshest.
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6.2

DNA-test av en hest er ikke godkjent for norsk stambok for engelsk fullblodshest med
mindre den er blitt fastsatt av ovennevnte laboratorium basert på hårprøver tatt
forskriftsmessig og oversendt til laboratoriet, eller det allerede foreligger DNA-test
godkjent av tilsvarende offentlig oppnevnte laboratorium i utlandet.

DNA-test godkjent av et utenlandsk laboratorium aksepteres:
a) Hvis den aktuelle hesten døde før DNA-testing ble foretatt i Norge, og for å
stadfeste DNA-profilen til en importert avlshoppe eller avlshingst (pkt. 2.1c).
b) Hvis det er for å fastslå opphavet til en moderlivsimport eller ved DNA-test av
avlshingst, (pkt. 4.1d), forutsatt at riktig DNA-profil er konstatert, og at Norsk
Jockeyklub, etter den mottatte informasjon finner å kunne godkjenne den.

7. Navngivning
7.1.

I søknad vedrørende navngivning av hest må oppgis farge, kjønn og alder sammen
med navnet til far og mor. Søknaden vil ikke bli godkjent med mindre hesten
kvalifiserer for innregistrering i Norsk Stambok eller i tilsvarende stambok som er
godkjent av Den Internasjonale Stambok komiteen. - Ved navnforslag på et annet
språk, kan oversettelse bli forlangt. - Når det gjelder navnsøknad for norskfødte
hester skal navnet i tillegg godkjennes av stambokmyndighetene i de øvrige
skandinaviske land, (Sverige og Danmark).

7.2

For å kunne starte i løp må hest være navngitt. Hest kan ikke starterklæres til løp eller
brukes i avl med mindre den er navngitt.

7.3

Kriteriene for å få godkjent et tidligere "brukt" hestenavn, er for:
a) Avlshingst, 15 år etter død eller 15 år etter siste gang denne hingsten
bedekket en hoppe. (Det som inntreffer tidligst), eller ved fylte 35 år hvis
tidspunkt for død ikke er blitt innrapportert.
b) Avlshoppe, 10 år etter død eller 10 år etter siste gang den ble bedekket eller
føllet, eller ved fylte 25 år. (Det som inntreffer tidligst), eller ved fylte 30 år hvis
tidspunkt for død ikke er blitt innrapportert.
c) Andre hester, 5 år etter død, eller ved fylte 20 år, (det som inntreffer tidligst)
hvis tidspunkt for død ikke er blitt innrapportert. Et unntak kan gjøres hvis
hesten aldri har startet og navnet søkes for gjenbruk av samme søker.
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7.4

Følgende restriksjoner gjelder ved navngivning
Hest kan ikke gis navn som:
a) Er innregistrert i internasjonal sperreliste over beskyttede navn.
b) Inneholder mer enn 18 karakterer inkludert mellomrom.
c) Bæres av kjente privatpersoner med mindre skriftlig godkjennelse foreligger
fra denne personen eller dennes familie.
Reklame med kommersielt innhold, med mindre spesiell tillatelse er innhentet
fra rettighetshaver.
d) Etterfølges av tall.
e) Kun er sammensatt av initialer eller inkluderer tall, bindestrek, punktum,
komma, tegn, utropstegn, anførselstegn, kolon, semikolon, delingstegn,
skråstrek.
f) Virker upassende eller støtende, eller navn som anses å være vulgære eller
fornærmende, eller navn som virker støtende overfor religiøse, politiske og
etniske grupperinger.
g) Kan skape forvirring med hensyn til veddeløp eller totalisatorspill.
h) I uttale ligner et beskyttet navn eller navn som har vært registrert for hest født
innen de ti siste år fra vedkommende hest.
i) Allerede er registrert for søsken eller foreldre til hesten.

7.5

Reklamenavn eller firmanavn kan godkjennes under forutsetning av at skriftlig
tillatelse er gitt av rettighetshaver eller likestilt person.

7.6

Ønskes navnendring på hest skal søknad om dette rettes til Norsk Jockeyklub.
Navnendring tillates ikke for:
a) Hest som har vært starterklært
b) Hest hvis navn allerede har vært publisert i løpsprogram i Norge eller i
utlandet.
c) Hest som har virket i avl.

7.7

Ved navngivning eller navnendring av utenlandsk født hest, må navnet godkjennes i
det land hesten er født. For hester som importeres til Norge, også hester som får
status som norskoppdrettede, skal navnet godkjennes i det land hesten er født.
Søknad om navn skal gjøres gjennom den godkjente stambokorganisasjon i det
landet hesten oppholder seg.

7.8

Avgift for navngivning eller navnendring av innregistrert hest fastsettes av Norsk
Jockeyklub.
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8. Eksport
8.1

Hvis hest eksporteres eller reiser ut i avlshensikt, skal eier eller dennes fullmektig
sørge for at det blir søkt om eksport / midlertidig utførsel til Norsk Jockeyklub før
hesten reiser ut.
Hvis eksporten er permanent, dvs. utenlandsoppholdet skal vare i mer enn 9
måneder for et avlsdyr skal det utstedes et eksportsertifikat som oversendes fra
Norsk Jockeyklub til stambokmyndighetene i det landet hesten eksporteres til.
Hesten mister derved sin status som norskregistrert.
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9 Definisjon av norskoppdrettet
Som norskoppdrettet hest betraktes:
9.1

Føll født i Norge av, på føllingstidspunktet, her innregistrert hoppe, og som deretter
har oppholdt seg i Norge inntil 1.juni påfølgende år.
Føll født i utlandet av norskregistrert hoppe, og som innføres til Norge innen 31.
desember i fødselsåret samt oppholder seg i Norge inntil 1. juni påfølgende år
under forutsetning av:
a)

at føllet er innregistrert i det landet den er født.
Dette innebærer at søknad om innregistrering er sendt til stambok
organisasjonen i fødselslandet, sammen med avtegn. Det er tatt hårprøver for
DNA og føllet er microchippet.

b)

at det ved føllets tilbakekomst til Norge umiddelbart sendes søknad om
innregistrering i Norsk Jockeyklub sammen med avtegn tatt av veterinær, og
kvittering for betalt moms ved tilbakeførsel.

c)

at et eksport sertifikat og pass fra stambok organisasjonen i det land hesten er
født er blitt sendt til Norsk Jockeyklub.

****************

9.2

9.3

Føll født i Norge av norskregistrert hoppe kan i fødselsåret sendes til utlandet
sammen med moren i anledning hoppens bedekning uten å miste sin status som
norskfødt under forutsetning av:
a)

At oppdretter sender søknad om midlertidig utførsel av hoppen og føllet i god
tid før utreise, og at veterinær tar avtegn og hårprøver av føllet. Materiale til
hårprøver sendes oppdretter fra Norsk Jockeyklub.

b)

At føllet returnerer til Norge før 31. desember i fødselsåret.

c)

At oppdretter søker innregistrering av føllet straks etter gjeninnførsel.

d)

At føllet forblir i Norge inntil 1. juni påfølgende år.

Ny regel fra 2020: det er mulig å kjøpe en drektig hoppe utenfor Skandinavia hvor
hoppen føller i utlandet og bedekkes på nytt. Hoppen og føllet importeres deretter til
Norge og føllet blir norskoppdrettet.
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Forutsetninger for dette:
•
•
•
•
•
•
•
•

9.4

Hoppen kjøpes fra land utenfor Skandinavia
Hoppen skal aldri tidligere ha vært norskregistrert.
Registreringssøknad av hoppen sendes Norsk Jockeyklub i god tid før hoppen føller i
utlandet. (Intensjonsavtale)
Føllet skal registreres hos galopporganisasjonen i landet det er født.
Føllet skal innrapporteres til Norsk Jockeyklub senest tre måneder etter fødselen.
Hoppen importeres til Norge innen 9 måneder fra kjøpsdato.
Føllet importeres til Norge senest 31. desember i fødselsåret og må bli i Norge til 1.
juni året etter.
Søknadsskjema om import, og avtegn tegnet av norsk veterinær skal være utført
senest 31. desember i fødselsåret.

Som Skandinaviskoppdrettet hest betraktes alle hester som er født og innregistrert i
ett av de skandinaviske land, og som iht. til dokumentasjon har oppholdt seg i et av
de skandinaviske land inntil 1. juni det påfølgende år. (Som skandinaviske land
betraktes; Norge, Sverige, Danmark).
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B-REGISTER
Kriterier for innregistrering i register for ”øvrig engelske
fullblodshest”
1. Generelt
Registeret gjelder for fullblodshester som ikke oppfyller kravene til innføring i
Norsk Jockeyklubs stambok, men som likevel kan innføres i Norsk
Jockeyklubs B-Register for øvrige fullblodshester.
2.

Krav til bruk av avlshoppe / avlshingst

2.1

Begge foreldrene skal kunne vise til åtte sammenhengende stambokførte
krysninger av fullblodshest. Begge foreldrene må være DNA-typet.

3.

Krav til innføring av føll i registeret

3.1
a) Føllet er et resultat av en naturlig bedekning, som innebærer at hingsten
fysisk bestiger en hoppe. Denne naturlige bedekning omfatter også
umiddelbar oppfølging av hingstens bedekning ved innføring av en del av den
sæd som utstøtes av samme hingst under bedekningen av samme hoppe i
dette tilfellet.
b) Hoppen hvori føllet ble unnfanget, gjennomgikk en naturlig drektighet og
fødsel. Ingen føll som er blitt unnfanget ved kunstig inseminasjon, eller som er
resultat av et transplantert embryo, kloning eller all annen form for genetisk
manipulering, vil bli registrert i B-Registeret for øvrige fullblodshester.
3.2

Det foreligger identitetsbevis for avlshoppen / avlshingsten.

3.3

Det foreligger springseddel med første og siste dato for bedekning.

3.4

Det foreligger fødselsbevis.

3.5

Det foreligger søknadskjema om innregistrering m/fullstendig
avtegnsbeskrivelse

3.6

Føllet er Dna-typet og godkjent som rette avkom av sine foreldre.

3.7

Føllet er microchippet.

Oppgradering fra B-Register til Norsk Jockeyklubs stambok jfr. Registreringsreglementets pkt. 1.2.
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