
SØKNAD OM BEDEKNINGSTILLATELSE TIL GODKJENT HINGST I 
AVLSTJENESTE I NORGE 

År: 

(Hingstens navn og suffix) 

(Oppstallingssted) 

som hingsteholder i bedeknings sesongen  
med fullmakt til å fylle ut og undertegne springsedler 

(navn)      Telefon   Email

Fra og med 2021-sesongen skal hingsteholder levere inn negativ CEM prøve. NB: 
dersom hingsten har blitt benyttet i annen type avl, skal det leveres inn 2 negative 
CEM-prøver (tatt med minimum 7/ maks 14 dagers mellomrom) 

Alle hingster skal være godkjent for avl av kåringsnemda. For førsteårshingster 
skal også negativ EVA prøve sendes inn. Nye hingster må DNA types på nytt før bruk i 

avl!   

. 

Bedekningstillatelse må være mottatt før hesten starter å bedekke hopper. 

............................................................................ 
underskrift av eier / stedfortreder 

(Dato) 

Springsedler skal sendes Norsk Jockeyklub innen den 1. september i bedekningsåret 

www.ovrevoll.no 
marianne.ek@rikstoto.no 

P O Box 134 
1332 Østerås  
Tel: 22 95 62 02 

http://www.ovrevoll.no/
mailto:marianne.ek@rikstoto.no


 
 
Thoroughbred Breeders Association utgir en International Code of Practice som i 

detalj beskriver viktigheten av å teste hingstene (og hoppene) for smittsomme 
sykdommer.  
 
Link til International Code Of Practice her:  
https://www.thetba.co.uk/veterinary/breeding-codes-of-practice/ 
 

 
CEM (Contagious Equine Metritis) -Smittsom livmorbetennelse. 
 
EVA (Equine Virus Artritis) er en virussykdom som angriper de små blodårene hos 
hesten. Virusbærende hingster sprer smitten videre gjennom sperma under 
bedekning. Smittede hopper rammes ofte av aborter. Nesten alle hopper som 

mangler immunitet og blir bedekket av en smittet hingst blir infisert.  
 
Det er anbefalt at hingsteeiere krever at hopper som skal bedekkes er EVA-testet før 
de bedekkes.  
 
 

Bedekningstillatelse vil ikke bli gitt før Norsk Jockeyklub har mottatt negativt resultat 
på disse prøvene. 
 
 
Mange laboratorier utfører slike prøver, f.eks Laboklin i Tyskland som har avtaler med 
DHL om slike prøver. Ta kontakt med din veterinær og få utført dette. 

 
 
 
Norsk Jockeyklub vil ikke registrere avkom etter hingster som ikke har 
godkjent bedekningstillatelse. 
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