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• Nu är det dags för kåring av knabstrupperhästar, ponnyer och miniatyrer 

2022. Det är en 1-dagars kåring i år om det inte skulle bli oerhört stor 

uppslutning, då finns möjlighet att utöka till två dagar. 

 

• Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 juni, sista betalningsdag för 

deltagande är måndagen den 27 juni, först då är hästen fullt anmäld. 

Efteranmälan i mån av plats och mot extra kostnad. 

 

• Anmälan skall göras på särskild blankett från KNN. Endast en häst per 

blankett. Observera att medlemskap i KNN krävs för att ställa häst till 

kåring i deras regi. OBS2! Häst som ska visas ska finnas registrerad med 

stamtavla i databasen hestedata.dk. 

 

• Skicka helst de ifyllda blanketterna per E-post till Sanna Hedén 

(sannavictor@gmail.com) 

I annat fall skickas de per vanlig post till Sanna Hedén, Vilske-Kleva 

Ängsbacken, 521 94 Falköping 

 

• Föl    600 kr 

Unghästar (1-2-åringar)  700 kr 

Kåring av valack (exteriör)  1300 kr 

Kåring av sto (exteriör)  1600 kr 

Bedömning av ston för inkorsning 1600 kr 

Avelsvärdering hingst (exteriör) 2100 kr 

Bruksprov (exteriörbedömning ingår) 3200 kr 

Bruksprov (exteriör ingår, ston/valacker) 2800 kr 



 

• Betalningen ska ske i förskott till PG 4339091-3 mottagare Svenska 

Knabstrupperföreningen, sista betalningsdag måndag 27 juni. Ange namn 

samt hästens namn på anmälan. Om behov av förtydligande finns vid 

betalning maila kassören Birgitta Svensson på birges@telia.com 

 

• Daguppstallning på anläggningen Grevagårdens Hästsportcenter bokas 

och betalas direkt till anläggningen. Det är tävlingsboxar på en stor 

tävlingsanläggning. Här hittar ni priser och kontaktuppgifter 

https://www.grevagarden.se/priser- 

https://www.grevagarden.se/kontact 

 

• Deltagande hästar ska vara grundvaccinerade mot hästinfluensa och 

vaccinationsintyg ska uppvisas på plats (anläggningskrav). Hästägar-

försäkran ska fyllas i för varje häst och lämnas samtidigt som 

vaccinationsintygen visas upp, innan hästarna lastas av på kårings-

området. Självklart ska deltagande hästar vara fullt friska och komma från 

anläggningar där tecken på smittsam sjukdom inte förekommit de senaste 

21 dagarna. Anmälningsavgifter återbetalas endast om veterinärintyg på 

skada el sjukdom skickas till Sanna Hedén. 

 

• DNA-typning! BÅDE STON OCH HINGSTAR SKA VARA DNA-TESTADE MED 

RESULTAT innan kåringen. Det har krånglat med att få in stonas DNA-

typning efteråt så detta är krav från KNN. Om ni DNA-typar era hästar i 

Sverige så tänk på att det tar minst 4 veckor att få DNA-typningsresultat 

från Husdjursgenetiska Laboratoriet vid SLU. I Sverige är det alltså 

Husdjursgenetiska Laboratoriet på SLU som DNA-typar hästar. Ni hittar 

information och remisser att fylla i via denna länk; 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/vh-

fak/husdjursgenetik/Hgenlab/remiss_hgenlab.pdf 

 

Alla svenskfödda men danskregistrerade knabstrupper är redan DNA-

typade då det är ett krav för att få danskt pass och registreras i Danmark. 

De är typade mot moder och fader. Däremot kan äldre svenskfödda och 

svenskregistrerade knabstrupper eller danskfödda och danskregistrerade 

behöva DNA-typas. Kontakta Sanna om ni är osäkra på om er häst är 

DNA-typad redan. 



 

• Katalog med visningsordning, tidsplan etc skickas ut per mail innan så 

lämna mailadress med anmälan. 

 

• Vid frågor kontakta Sanna på 0706-615172 alt per mail se ovan 

 

 

Vi hoppas på en trevlig dag i Knabstrupperns sällskap! Välkomna 


