
                                                                      

 
ANSØGNING OM HESTEPAS 2023 

til nedenstående racer 

□ DSAH - OX (vedlægges: originalt registreringsbevis fra DSAH) 
□ AQHA (vedlægges: originalt registreringsbevis fra AQHA, evt. bevis for ejerskab) 

□ APHA (vedlægges: originalt registreringsbevis fra APHA, evt. bevis for ejerskab) 

□ AMHA (vedlægges: originalt registreringsbevis fra AMHA, evt. bevis for ejerskab) 

 

Hestens navn: Registrerings nr.: 

Hingst □  Hoppe □  Vallak □ 

 
CHR besætnings nr.: 

*på den besætning, hvor hesten opholder sig (kan slås op på chr.fvst.dk). 

 

Ejers navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: Tlf.: 

CPR/CVR nummer: 

(OBS: cpr SKAL angives for private ejere) 
E-mail: 

 

Ved flere ejere skal oplysninger incl. CPR/CVR nummer afgives for alle ejere, evt. på særskilt papir. 

 

PRISER: Prisen for udstedelse af pas i 2023 er kr. 600.- inkl. moms. Ovenfor angivne ejer faktureres for ydelsen. 

 

BESIGTIGELSE: Besigtigelse kan foretages af ID-mærkere fra SEGES, Heste samt af autoriserede dyrlæger. 

 Prisen for besigtigelse incl. chipmærkning udført af ID-mærkere fra SEGES Heste er som følger: 

□ 1. hest på adressen kr. 900,- (inkl. moms) 

□ efterfølgende heste på adressen kr. 525,- (inkl. moms) 

□ ved over 20 heste samlet på én adresse kr. 365,- (inkl. moms) 

Kontakt venligst SEGES, Heste for yderligere information om mærkning og besigtigelse. 

På tro og love bekræftes rigtigheden af de afgivne oplysninger samt at hesten 

IKKE i forvejen har hestepas: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hesteejerens underskrift 

Hvis ejer ikke er myndig, udfyldes nedenstående: 

Værges navn:     /Værges cpr nummer: 

Værges adresse:     

Værges underskrift:     



Denne side udfyldes af dyrlæge eller autoriseret besigtiger. 

 

Hestens navn: ____________________________________________________________ 

 

Aftegn, hvirvler, evt. særlige kendetegn samt ar m.m. anføres nedenfor. Hesten/ponyen skal kontrolleres for tegn eller 

mærker, der giver en formodning om, at den tidligere er identificeret. Alle sådanne mærker SKAL anføres. 

Farve  

Hoved  

  

Venstre forben  

Højre forben  

Venstre bagben  

Højre bagben  

Krop  

Andet   

Chipnummer 

(label påklæbes) 

  

□ Chip isat 

□ Chip aflæst 

Andre kendetegn: 

 

□ Ål  

□ Lys man 

□ Lys hale 

 

(på brogede heste skraveres de hvide partier)  

 

Hvirvlers placering skal altid angives med sort (som 

minimum hoved, nakke, halskam, strube samt andre 

karakteristiske hvirvler).  

Kan der undtagelsesvist ikke findes hvirvler, afkrydses her:  

 

□ Ingen synlige hvirvler 

 

Besigtiger/dyrlægens underskrift: 

 

Stempel (obligatorisk): Dato: 

 


