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Holsteriner Global 

Som du säkert observerat har man två prisalternativ på Holsteinförbundets hingstar. 
Prisgrupp 1 är om du önskar registrera ditt föl i Holsteinerförbundet och prisgrupp 2 är om 
du vill registrera ditt föl i SWB eller ett annat förbund. 

Exempelvis om du vill använda Casall: 
(Vi räknar euron på 10 kr för att lättare visa kostnaderna) 

Till Holsteinförbundet Prisgrupp 1: 

Medlemsavgift (engångsavgift)  1000 
Årsavgift    1000 
Pass       60 
DNA      180 
Chipp       100 
Grafik (ritning)      100 
Kostnad för att få tysk registrerare att komma hem till dig 
Kan bli billigare vid fler föl på samma plats 1500 
                                                                                              ________ 
Summa    3940 

 

Kostnad för ett föl att registrera i SWB 

Plusmedlem    1000   ( Kan vara 200 vanlig medlem) 
Pass registrering   1150 
DNA     650 
Chip, grafik. Föl besiktning                     c:a 1500 
Breeders Trophy     550 
    ______ 
Summa    4850 
 

Kommentarer Holsteinerförbundet: 
Fortsätter du att vara medlem i betalar du 1000 mindre år 2 och senare.  
Du får en tidning varje månad där man presenterar hingstar och statistik och tävlingsresultat. 
Din häst är med i Holstein Global. Detta innebär att du med din häst kan deltaga i 
internationella auktioner går det som planerat kommer Holsteiner Verband ordna auktioner 
också i Falsterbo, en av Europas största tävlingsplatser. Auktion endast Holsteinerhästar.  
Du kan lämna din häst till försäljning på en internationell marknad. 
Du har tillgång till Europas bästa hingstar till ett rabatterat pris.  
Din häst får tävla i samtliga svenska tävlingar förutom Breeders Trophy. 
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Kommentarer SWB: 
Din häst får tävla i Breeders Trophy om stora prispengar för ryttaren/ägaren. Inte för 
uppfödaren. 
Som plusmedlem får du rabatter på försäkringar, foder, hästutrustning etc. 
 

Vill du vara med i Holsteinerförbundet? Skicka då in till info@hippoessentia.se 

Ditt namn 
Adress 
Personnummer 
Telefonnummer 
Mailadress 
 

Stoets namn 
Härstamning 
Registreringsnummer 
Födelseår 
 

Ston som kan ansluta till Holstein Global 

Ett sto som har WBFSH registrering ansluten till en stambok i Holsteiner förbundets artiklar 
och stadgar blir presenterad i Holsteiner Global registrering. Ston blir registrerade på 
inspektion ställen i Schleswig-Holstein, Tyskland och utomlands.  

Vad man får ut av dessa ston: 

Föl av dessa ston – nästa generationen – blir registrerade in i stamboken Holstein Global. 
Men det finns ett villkor, fölet måste vara efter en hingst registrerad i Holsteiner förbundets 
hingstbok 1. De föl som är 50 procent Holsteiner blir registrerade i Holsteiner förbundets 
stambok och bokförd i Holsteins stambok.  
Stoföl registrerade på detta sätt är berättigade att deltaga i den mycket väletablerade 
stostamboken 1 när de är 3 år eller äldre. Unghingstar kan visas på en förselektering på 
Neumünster hingstbedömning.  
 
 

  

 
 
 

 


