De vanligste spørsmål ang. registrering av ponni
Hestepass
Rødt hestepass
Alle ponnier som kan registreres i avlsregisteret, dvs ponnier som har offisiell dokumentert
stamtavle i 3 ledd, til og med oldeforeldre.
For ponnier som er registrert i NPA før 1999 sendes det originale registreringssertifikatet
(Grønn logo).
For ponnier som ikke er registrert tidligere sendes original springseddel.
Du får hestepasspapirer, hårkonvolutt og microchip tilbake og en veiledning om hvordan du
skal forholde deg videre.
Registrerte ponnier som er født fra og med 1999 har fått pass tidligere.
Hvitt hestepass
Alle ponnier som har udokumentert stamtavle enten helt eller delvis, utenlandske ponnier med
helt eller delvis udokumentert stamtavle og ponnier som er importert som reisegods skal ha
hvitt pass.
Send opplysninger om ponnien til stambokfører enten pr post eller mail:
Navn, fødselsår, kjønn, navn på eier med adresse og kopi av kjøpekontrakt.
Du får hestepasspapirer, hårkonvolutt og microchip tilbake og en veiledning som forteller deg
hva du videre skal gjøre.
Eierskifte
Passet skal ikke lenger sendes inn til stambokfører. Kjøper av ponnien skal sende kopi av
datert og underskrevet kjøpsavtale til stambokfører sammen med kvittering for betalt
eierskiftegebyr (kr 400,- til konto 9365 11 84302). Husk å skrive ny eiers adresse.
Stambokfører vil registrere ny eier i databasen og sende oblat påført ponniens
NPA-nr og ny eiers navn og adresse. Oblaten skal klistres inn på eierskiftesiden i
passet. Dette blir beskrevet i eget vedlegg som sendes sammen med oblat. Hvis kvittering for
betalt eierskifte ikke medfølger blir oblat sendt i oppkrav.
Registrering av importerte ponnier
Send hestepasset eller originale registreringspapirer med tollpapirer og kopi av kjøpekontrakt,
hvis ikke riktig eier allerede er ført inn i passet, til stambokfører.
Hvis ponnien er registrert i vedkommende ponnis rasesorganisasjon vil den automatisk bli
registrert i avlsregisteret.
Ponnien beholder sitt utenlandske pass og får et norsk registrerings nr innført i passet. Ny eier
blir samtidig registrert.
Reisegodsponnier blir registrert i bruksregisteret.
Avlsregister
Ponnier med NPA nr er stambokberettiget. Dvs blir ponnien godkjent eller premiert på en
offisiell utstilling, utstilling arrangert av Norsk Hestesenter, blir den stambokført med et
stambok nr i tillegg til NPA nr
Bruksregister
Ponnier med NPA B-nr har ikke offisiell utstillingsrett, og den og dens avkom kan aldri bli
stambokført. Men de kan ellers delta på alle aktiviteter arrangert av NPA, NRYF og DNT.

Føll
Har du fått føll skal du fylle ut springseddelens bakside. Husk oppdretters underskrift. Er
føllet solgt, skal dette også fylles ut på springseddelens bakside. Husk dato for salget.
Den ferdig utfylte springseddelen og hårprøve sendes stambokfører før 1 okt. i fødselsåret.
Det blir ikke sendt ut egen fødselsmelding til hoppeeier.
Har du fått føll som ikke oppfyller kravene til avlsregisteret, skal du sende et brev eller mail
til stambokfører der du skriver opplysninger om føllet: Navn, fødselsdato, kjønn, navn på eier
med adresse, kopi av kjøpeavtale, hvis ikke føllet er født hos deg.
Hingsteeier
Har du hatt hopper til bedekning i år, kjøpes springsedler hos stambokfører.
Hoppeeier skal ha mottatt springseddelelen før 1.okt. i bedekningsåret.
Husk å sende kopi av bedekningsliste til stambokfører og Norsk Hestesenter.

