Rapportering av betackning via webben
https://www.blabasen.se/sh/hingst/Hingst är adressen till tjänsten för att rapportera betäckningar
via nätet.
Börja med att skapa ett konto. Du måste ange en korrekt mejladress då en verifieringslänk kommer
att skickas ut för att slutligt aktivera ditt konto. Denna mejladress används om du glömt ditt lösenord
och därför behöver begära ett nytt.

När du skapat ditt konto så loggar du in. Om du inte beställt några rapporter kommer du inte ha
några hingstar synliga på ditt konto.
Skapa konto först! För att beställa rapporter används företrädesvis webbutiken på SHs. Välj det
önskade antalet rapporter i rullistan för att få det rätta priset för din beställning. I rutan för
”Ordernoteringar” är det viktigt att skriva vilken hingst beställningen avser.
Om du beställer rapporter för flera olika hingstar så måste du tydligt ange antalet rapporter för de
olika hingstarna. Tänk på att kraven för att få rapporter är samma som för betäckningsblock tryckta
på papper http://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/
När beställningen är godkänd och kontroll är gjord att hingsten uppfyller kraven kommer rapporterna
för hingsten att läggas upp på ditt konto. Denna kontroll tar i normalfallet ca en arbetsvecka. Om
något saknas för hingsten kommer vi att kontakta dig.
Tänk på att kontot till webbrapporteringen är personligt och du ska inte lämna ut dina
inloggningsuppgifter till någon annan.

För att rapportera in en betäckning så tryck på den hingst (om du har flera) som du önskar rapportera
för. Du kommer då att få upp en lista över de rapporter som är upplagda på hingsten.

Välj en tom rapport för att börja rapportera en betäckning.

Sök reda på stoet genom att trycka på knappen ”Sök Id”. Du kan söka på stoets namn eller
registreringsnummer (utan bindestreck) t.ex. 38060661. Företrädesvis används registreringsnumret
för att undvika en stor andel matchningar om man söker på ett vanligt hästnamn. Välj det rätta stoet.
Tänk på att samtliga ston som betäcks ska rapporteras enligt gällande föreskrift! Alltså ska även ston
som inte blir dräktiga rapporteras.
Om stoet inte finns inlagd i Blå basen måste du ta kontakt med din förenings registrator eller
hingstansvarig så att denne kan lägga in stoet innan vidare rapportering kan ske. Bifoga passkopia
eller liknande så att denne har ett korrekt underlag vid inmatning.
Fyll i betäckningsperioden och sedan kontaktuppgifter till den som beställt betäckningen. Tryck på
Ok. Om stoägaren inte har en mejladress sätt ett streck i rutan.
Om det är så att stoet inte tar sig på första betäckningen och flera betäckningsperioder därför
behöver läggas till kan du komplettera detta under säsongen. Någon ny rapport ska inte användas
om stoet redan finns på en rapport, utan gör då tillägg av fler betäckningsdatum!
När du har rapporterat klart det aktuella stoet genererar du en pdf-fil som heter ”Resultat av
betäckning”. Därpå finns uppgift om vad som är inrapporterat för det betäckta stoet samt
information om hur språngägaren går tillväga för att rapportera resultatet av betäckningen.

Om stoägaren har rapporterat ett levande föl skapar hingsthållaren en pdf-fil som heter
”Registreringsansökan”. Filen kan skrivas ut och postas eller sparas ned på datorn och mejlas till
stoägaren. Denna blankett skickar stoägaren till den avelsorganisation där denne önskar ansöka om
hästpass för fölet. Kontrollera med avelsorganisationen vilka övriga handlingar som ska bifogas för en
komplett ansökan.

