
Sådan registrerer du følanmeldelse: 
 
Eks. på liste over bedækkede hopper: 
 
 

ID-Nr. Hoppens 
navn 

Race Hoppens 
far 

Hoppens 
mor 

Bedækningsdato Anvendt 
Hingst 

DEXXX000XXX Vabiola 
MP 

Sportspony Ivan M. Viola 25.04.2013-
01.07.2013 

Alexander 

DEXXX000XXX Vreda MP Sportspony Ivan M. Vee 25.04.2013-
01.07.2013 

Alexander 

DEXXX000XXX Viona MP Sportspony Ivan M. Viola 25.04.2013-
01.07.2013 

Alexander 

Billede 1: Lister over bedækkede hopper 
 

- I denne liste finder du dine bedækkede hopper med ID-Nummer, navn, race, 
afstamning samt bedækningstidspunkt. I spalten med ”Gemeldet” er der et 
flueben, hvis fødselsanmeldelsen allerede er gennemført. 

- Hvis der endnu ikke er lavet en følanmeldelse for hoppen er knappen med 
hoppens ID-Nummer aktiv. Knappen kan bruges til at anmelde føl fra hoppen. 

- Hvis forbundet allerede har modtaget og bearbejdet en følanmeldelse, kan der 
ikke foretages ændringer online.  

- Hvis forbundet endnu ikke har bearbejdet anmeldelsen, kan der foretages 
ændringer online. 

- Hvis en følanmeldelse allerede er tilsendt forbundet per post, kan denne ikke 
ændres online.  

- Ved at trykke på hoppens ID-Nummer kommer man på til den egentlige 
følanmeldelses side. 

 

 
 
Fødselsanmeldelse 
 

 
Billede 2: Titel på fødselsanmeldelse 
 

- Her kan føl anmeldes og data på anmeldte føl ændres. 
- Hvis fødselsanmeldelsen allerede er blevet bearbejdet af forbundet, kommer 

der en rød tekst, der gør opmærksom på, at en ændring i anmeldelsen ikke 
længere er mulig. 
 
 
 



 
Billede 3: Bedækning 
 

- Al information, som allerede foreligger på hoppen og bedækningen er allerede i 
formularen. Disse data kan ikke ændres. 
 
 
 
 

 
Billede 4: Hændelser, når folingen ikke er forløbet normalt, f.eks. dødfødt føl, abort mv. 

- Dette felt skal kun fyldes, hvis der ikke er et levende føl at registrere. 
 

 
Billede 4: Føldata 
 

Geburtsort = Fødselssted 
geboren = Fødselsdato 

Geschlecht = Køn 
Farbe = Farve 

Abzeichen = Aftegn 
Stirn = Pande 
Nase = Næse 
Maul = Mund 

Vorne links/rechts = forben venstre/højre 
Hinten links/rechts = bagben venstre/højre 

 
 

- Hvis det er kommet til et dødfødt føl, er det frivilligt, at udfylde fødselsdato og -
sted. 

- Feltet TRD står for drægtighedsperiode og bliver automatisk udfyldt af 
systemet (med udgangspunkt i bedækningsdato og fødselsdato). 

- Punktet ”Tierhalternummer” skal udfyldes af tyske avlere. Ellers kan der ikke 
laves hestepas. 

- Alle felter med en * skal udfyldes. 
 

 



Vejdedning til ”knapper” 
 
”Senden Geburtsanzeige” = Send fødselsanmeldelsen. 
Denne knap bruges, såfremt der endnu ikke er lavet en følanmeldelse. Her bliver der 
gemt en ny følanmeldelse. 
 
”Korrigieren Geburtsanzeige” = Ændre følanmeldelse. 
 
”Drucken Geburtsanzeige” = Her kan følanmeldelsen printes. 
 
”Nächstes Fohlen bearbeiten” = her kommer man tilbage til hoppeoversigten og et nyt 
føl kan anmeldes. 
 
”Reset alle Felder” = Sætte alle knapper tilbage til udgangspunktet. 
 
”Beenden ohne speichen” = Afslut uden at gemme. 
 
 
 


