
Checklista PASS 

Hästar 
Skall bifogas ansökan med alla punkter som gäller för din häst 

förkryssade och en underskrift som intygar att din ansökan är komplett. 

Varje gång en begäran om komplettering görs kostar det 100 kr. Vid 

eventuella frågor, kontakta registrator innan ansökan skickas in. 

Kontaktuppgifter finner du på hemsidan.  

O  Checklista PASS hästar  

O  Registreringsansökan hästar  

O  Signalementsbeskrivning i original 

O  Chipmärkningsrapport  i original 

O  Tagel  

O  Ägarbevis 

O  Två fotografier av hästen 

Notera:  

1. Signalementsbeskrivningen, chipmärkningsrapporten och tagel skall göras av en godkänd ID-Kontrollant. 

2. Är signalementsbeskrivningen utförd vid moderns sida och passansökan inkommit i tid, är detta giltigs som verifiering av moder i härstamningen. 

3. Ägarbevis krävs på föl/häst där uppfödaren inte är registrerad som ägare till modern hos STS 

4. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare, endast grimma eller träns är ok.  

 

 

Övrigt som kan behövas: 

O  Betäckningsrapport  

O  Härstamningskontroll via DNA – krävs ej vid okänd härstamning 

O  Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla   

O  Importhandling   

O  Åldersintyg 

Notera:  

1. Giltig betäckningsrapport är godkänd som verifiering av härstamning. 

2. Härstamningskontroll via DNA mot fader och moder krävs om man önskar känd härstamning och godkänd betäckningsrapport saknas eller ej är giltig. 

3. Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla krävs på de föräldradjur som ej är registrerade i STS 

4. Importhandlingar krävs på importer som saknar godkänt EU-pass för att kunna få med födelseland i passet. 

5. Är inte passansökan inskickad inom 1år från födseln och eller hästen ej är identifierad vid moderns sida krävs ett åldersintyg. Detta skall vara utfärdat   

    av en behörig hästtandläkare/veterinär. 
 

Jag intygar med min underskrift nedan att min ansökan är komplett, och att jag är medveten om att eventuella 

kompletteringar kommer att kosta mig 100 kr varje gång en begär om komplettering görs: 

Datum och ort: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 
 

OBS! Vi är godkända att utfärda pass till alla hästar med eller utan härstamning oberoende ras eller avsaknad av ras. 

Dessa hästar får dock inte tillträde till någon stambok. 

Används endast av 
Registratorn 

Datum 
mottagning 

-   - 

Komplettering 
begärt 

 

Faktura nr  

Faktura 
datum 

-   - 

Betalning 
mottagen 

-   - 


