Gebyrliste
DANSK TYROLER ~HAFLINGERAVL

AF

1986
medlem
af DTH

Medlemskontingent aktive 01.10.2017 – 30.09.2018

Ikke
medlem

650,- kr.

xxxxx

350,- kr.

xxxxx

85,- kr.

xxxxx

Ejerskifte

250,- kr.

250,- kr.

Isætning af medicinsider i eksisterende pas

100,- kr.

200,- kr.

Registrering af stutterinavn

250,- kr.

500,- kr.

Hestepasudstedelse til grundbog I for hoppeføl med 6
generationer (efter besigtigelse) – gult hestepas

600,- kr.

1.200,- kr.

Hestepasudstedelse til grundbog for hoppe- og hingsteføl med 3
generationer (uden forudgående besigtigelse) – bordeaux farvet
hestepas

400,- kr.

700,- kr.

Ombytning af omslag på hestepas fra rød til gul (flytning fra
Grundbog til Grundbog I eller Hovedstambog

200,- kr.

400,- kr.

Kåringsgebyr til hovedstambog for 3 og 4 års hopper

750,- kr.

1.500,- kr.

1.500,- kr.

3.000,- kr.

750 kr.

1.500 kr.

500,-

1.000,-

2.500,- kr.

5.000,- kr.

Det årlige fremstillingsgebyr udover kårings- eller bedømmelsesgebyr for alle klasser fastsættes én gang årligt

i 2017:
350,- kr.

Fastsættes
årligt

Eftermåling af hingst og hoppe, 4 år og ældre

100,- kr.

200,- kr.

(inkl. DTH’s nyhedsbreve og det østrigske ’Haflinger Pferde’)
halvt kontingent ved indmeldelse i sidste halvår af kontingentåret
Medlemskontingent aktive familie pr. person
(2. og efterfølgende medlemmer i samme husstand)
01.10.2017 – 30.09.2018
(inkl. DTH`s nyhedsbreve men ingen medlemsblad)
halvt kontingent ved indmeldelse i sidste halvår af kontingentåret
Medlemskontingent støttemedlemmer 01.10.2017 – 30.09.2018
(inkl. DTH’s nyhedsbreve)
halvt kontingent ved indmeldelse i sidste halvår af kontingentåret

- fra andre avlsforbund dobbelt gebyr
Efterkåring af 4 eller 5 års hoppe, der har haft/har levende født føl
Bedømmelse af 1 års hingste- og hoppeplage
Anmeldelses- og kåringsgebyr for hingste

Efteranmeldelse til kåring efter tidsfrist

500,- kr.

1.000,- kr.

Rykkergebyr ved for sen indbetaling ifm. kåring – 1. rykker

250,- kr.

250,- kr.

Rykkergebyr ved for sen indbetaling ifm. kåring – 2. rykker

500,- kr.

500,- kr.

1.500,- kr.

2.000,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

gratis

gratis

200 kr.

400 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Registrering af føl i fødselsåret, hvis bedækning ikke er meldt til
stambogskontoret i bedækningsåret.

200,- kr.

400,- kr.

Administrationsgebyr ved indsendelse af bedækningslister fra
hingsteejere efter 1. sept. i året for hændelse

200.- kr.

xxxxx

Administrationsgebyr ved betaling for bedækningsattester efter 1.
sept. i året for hændelse

200,- kr.

xxxxx

Administrationsgebyr ved indsendelse af
insemineringsdokumenta-tion fra hoppeejer efter 1. sept. i året for
hændelse

200,- kr.

400,- kr.

Administrationsgebyr ved betaling for bedækningsattest for
insemi-nering efter 1. sept. i året for hændelse

200,- kr.

400,- kr.

500 kr.

1.000 kr.

Rykkergebyr for øvrige ydelser

100,- kr.

100,- kr.

Indhentning af oplysninger om 6 generationers afstamning eller
mere påhviler hesteejer, MEN kan evt. aftales med DTH.

200,- kr.

400,- kr.

Skal Fohlenhof inddrages i afstamningsundersøgelse er prisen:

1.000,- kr.

xxxxx

750 €

xxxxx

15 € / døgn

20 € /
døgn

Duplikat af hestepas i tilfælde af bortkomst
Udfærdigelse af bedækningsattest afregnes af hingsteejer, der
opkræver hos hoppeejer
Registrering af føl i fødselsåret og øvrige hændelser som resultat
af bedækning året før:
senest 15. juli
Gælder ikke føl født efter 15. juli; her er der 1 måned til at
anmelde!!
- efter 15. juli
- efter 1. januar i følgeåret for foling

Registrering af hest med hestepas fra andre avlsforbund

30-dages stationsafprøvning for hopper og kårede hingste på
Fohlenhof i Ebbs, inkl. træning i ridning og kørsel samt
prøvegebyr
Opstaldning på Fohlenhof i forbindelse med ovennævnte:
medlemspris

Gældende fra 01. oktober 2017 indtil andet meddeles

