Priser pr. 1/6 2020
Senior medlemskab dkk. 250,Avler-Seniormedlemskab ddk. 350,Par medlemskab dkk. 400,Avler-Parmedlemskab ddk. 500,Junior under 18 år dkk. 150,Interesse medlemskab dkk. 150,-

Et avlermedlemskab kan tegnes af seniorer eller par der enten ejer en avlsgodkendt
Connemarahingst, eller inden for de foregående 2 kalenderår kan dokumentere mindst én
følregistrering i eget, eller eget stutteris navn.

-

Et avlermedlemskab tilføre medlemskabet én ekstra stemme, undtaget er ved valg af
bestyrelsesmedlemmer, hvor senioravler stemmer med én stemme og avlerpar med to.

Se endvidere foreningens vedtægter for uddybning.

STAMBOGSKONTOR´S PRISER:
Udstedelse af pas:
- Udstedelse af hestepas, incl. DNA og registrering i stambogen: 800 kroner
- Udstedelse af hestepas for ikke medlemmer: 1050 kroner
Registreringsansøgning:
- Optagelse af pony i DCPSs database/stambog: 200 kroner/pony.
- Ved kåring i DCPS bliver ponyen automatisk optaget i databasen (dækket af kåringsgebyret). Der
skal dog stadig indsendes registreringsdata på registreringsansøgning.
Andre ydelser:
- DNA test 475 kroner (fx på ældre, ikke testede hopper)
- Mistet hestepas, anmodning om udstedelse af duplikateksemplar: 950 kroner
- Udstedelse af duplikateksemplar for ikke medlemmer: 1200 kroner
- Ved salg af pony indsendes ejerskiftecertifikatet (hvis ponyen har pas hos DCPS). Dette koster
100 kroner til administration og porto
- Anmeldelse af kastration: Gratis
- Anmeldelse af ponys død: Gratis – Det er lovpligtigt at anmelde ponyens død. Ønsker du ponyens
papirer retur efter ugyldiggørelse så medsend frankeret svarkuvert
- Ændring af adresseoplysninger etc.: Gratis

- Hvis hesten har pas fra andet avlsforbund, men er optaget i DCPSs database, sender du en mail til
stambogskontoret med ny ejers adresse: Gratis
- Katalog og hjemmeside annonce for medlemmer: Hel side A5 format dkk. 300,
- Katalog og hjemmeside annonce for medlemmer: ½ side A5 format dkk. 200,-

Beløbet skal indbetales til Handelsbanken med angivelse af indbetalers navn.
Reg.no. 6491 konto no.1301063
IBAN: DK7264910001301063
SWIFT/BIC: HANDDKKK

