
REGISTRERING AF FØL 
 

1) Når føllet er født, udfyldes bedæknings-/fødselsattesten korrekt med dato for 

hændelsen, køn, navn og underskrift samt så godt det lader sig gøre skravering af 

aftegn og beskrivelse på bagsiden. Attesten indsendes senest 15. juli i fødselsåret 

til: 

           Rikke Kargo Sørensen, Andrupvej 51, 6705 Esbjerg Ø. 

 - eller ved foling senere end 15. juli, senest 1 måned efter hændelsen. 

Find så vidt muligt et navn til føllet, som ikke eksisterer i forvejen. Det letter 

fremtidig arbejdsgang ved søgning i database. Findes navnet i forvejen, 

forbeholder DTH sig retten til at sætte romertal på efter navn. 

Hingsteføl skal hedde med faderens begyndelsesbogstav som første bogstav: 

en af de 7 blodlinier A-B- M – N – S – ST – W 

Hoppeføl skal hedde med moderens begyndelsesbogstav som første bogstav. 

Har man stutterinavn, som kan fås ved engangsindbetaling på kr. 250, vil dette 

stutterinavn altid komme efter kaldenavnet. 

- - - o 0 o - - - 
 

2) I august og senest 15. september i fødselsåret bestiller følejer egen dyrlæge til at 

chipmærke føllet derhjemme. 

    Dyrlægen identificerer først følhoppen ved enten chipaflæsning eller sammenhold   

    med hovedbillede i hoppens hestepas. 
 

3) Dyrlægen udfylder i fællesskab med følejer blanketten ”Datablad til registrering 

af heste”, som findes på foreningens hjemmeside under downloads - dokumenter, 

eller blanketten kan tilsendes på mail ved henvendelse til: 

    stambogskontor@haflinger-dth.dk  

 

    Det er vigtigt, at blanketten i alle felter er korrekt udfyldt med alle data,   

    herunder også stambogsnumre på mor og far og ligeledes fødselsdato på avler og  

    ejer. 

    Det er vigtigt, at alle overskydende stregkoder efter chipmærkning følger med   

    den udfyldte blanket, som indsendes til:  
 

Rikke Kargo Sørensen  

Andrupvej 51  

6705 Esbjerg Ø 

 

mailto:stambogskontor@haflinger-dth.dk


3) Følejer sørger for at få taget et (eller gerne et par) gode, digitale hovedbilleder 

forfra, hvor hele aftegn i hovedet på føllet ses. Disse billeder sendes ved samme 

lejlighed på e-mail til formand@haflinger-dth.dk 
 

Da ingen fra avlsledelsen i Tyrol har beset føllene, vil der kun komme 3 generatio-

ner i hestepasset (føllet plus forældre og bedsteforældre), og de bliver klassifice-

ret i Grundbogen, som er det laveste trin for registrering.  

Hingsteføl vil forblive i Grundbogen indtil en eventuel kåring som 3- eller 4-års. 

Afvisning ved en kåring medfører, at hingsten ikke på noget tidspunkt har mulighed 

for at blive indplaceret i Hovedstambogen for hingste. 

Hoppeføl vil ved den første besigtigelse, som kan finde sted ved alder 1 år, stige til 

Grundbog I og få fuld afstamning i hestepasset (6 generationer med føllet selv). 

Det er et krav fra HPT, at alle føl, der har fået udstedt hestepas uden forudgåen-

de besigtigelse, skal forelægge en DNA afstamningskontrol inden en fremstilling. 

Desuden skal også føl, som er produkter af inseminering, have foretaget DNA 

kontrol, samt også føl, hvis der kan være tvivl om faderskabet – f.eks. en hoppe 

bliver bedækket med én hingst, den løber om og bliver i næste brunst bedækket 

med en anden hingst. 


