TÄYSVERIARABIEN SUOMALAINEN FAR-NUMERO
WAHO (World Arabian Horse Organization) valvoo kaikkien täysveriarabien rekisteröintiä. WAHO itse ei rekisteröi vaan tämän tehtävän hoitavat WAHOn jäsenmaiden rekisterit WAHOn laatimia sääntöjä noudattaen. Täysveriarabien tuonneissa ja vienneissä niiden
rekisteröijällä pidettävät asiakirjat, export certificatet, kulkevat rekisteröivien maiden välillä ilman että hevosen omistajat edes näkevät niitä. Ilman export certificatea tuontiarabia ei voi rekisteröidä
täysveriarabiksi Suomen rekisteriin.
Jokaisella arabeja rekisteröivällä maalla on oma arabirekisterinsä
ja sen nimen lyhenne tarkoittamassa tätä rekisteriä. Ohessa taulukko maatunnuksista ja eri maiden Stud Book –tunnuksista. Suomen
arabihevosyhdistyksen Stud Book –tunnus on FAR, joka tulee
sanoista Finnish Arabian Registry. FAR –numero on juokseva numero, johon liitetään Suomessa syntyneen syntymävuosi, jos rekisteröinti on tapahtunut ajallaan syntymävuoden aikana ja tuonneilla maahantuontivuosi, tässäkin tapauksessa edellyttäen, että rekisteröinti on hoidettu heti maahantuonnin jälkeen.
Maatunnus
Maa			
Stud Book tunnus
AR
Argentiina				SBA
AT
Itävalta					AAS
AU
Australia					AHSA
BE
Belgia					BAPS
BR
Brasilia		
BRSB
CA
Kanada					CAHR
CH
Sveitsi					CHAV
DD
entinen Itä-Saksa				EGSB
DE
Saksa					GASB
DK
Tanska					DSAH
DZ
Algeria					ALSB
EE
Viro					EHS
EG
Egypti					EAO
ES
Espanja					SSB
FI
Suomi					FAR
FR
Ranska					SBFAR
GB
Iso-Britannia				AHSB
HU
Unkari					ASBB
IL
Israel					IASB
IT
Italia					ITSB
LT
Liettua					LASB
MA
Marokko					MSB
NL
Hollanti					AVS
NO
Norja					NAHF
PL
Poula					PASB
QA
Qatar					QASB
RO
Romania					ROSB
RU
Venäjä (Huom: ISO tunnus SU, ennen 1992)
RASB
SE
Sweden					FA
UAE
Yhdistyneet arabiemiraatit			UAE
US
United States of America			
PAHR
US
United States of America (ennen 1.1.1998)
AHRA
WAHOn rekisteröintisääntöihin kuuluu mm. se, ettei saman maan
rekisterissä saa olla samannimisiä hevosia ja hevosen nimeä ei saa
muuttaa. Eri maiden samannimiset hevoset erotetaan toisistaan
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maatunnuksilla, joita soisin käytettävän yleisemminkin kuin nykyään tehdään. Suomen Hippoksen rekisterissä voi olla arabien kanssa samannimisiä hevosia, sillä arabin nimen perässä on aina oxtunnus ja samannimiset erotetaan näin toisistaan.
Suomen Hippos ry on MMM:n valtuuttamana ainoa virallinen rekisteröijä Suomessa. Aiemmin SAHY myönsi erikseen oman rekisteritodistuksensa, johon FAR –numero merkittiin. Vuonna 1991 SAHY ja Hippos neuvottelivat rekisteröintikäytäntöjen yksinkertaistamisesta ja sovittiin, että Hippos lisää samalla arabien FAR –numerot rekisteröintimerkintöihin. Valitettavasti Hippoksesta on lähtenyt useita rekisteröintejä ilman FAR –numeromerkintää rekisteritodistuksessa tai passissa, varsinkin 90 –luvun puolella. FAR –numerottomia passeja on lipsahtunut omistajille myös myöhemminkin.
Aluksi FAR –numero lisättiin passiin erikseen ja se voi olla vanhemmissa passeissa vaihtelevissa kohdissa. Nykyään FAR –numerolle
on ihan oma paikkansa, passin sivulla 3, kohdassa: Alkup. rek. nro. .
Suomen täysveriarabirekisterissä olevien tuontiarabien passeissa
pitäisi olla Hippoksen laittama FAR –numerotarra. FAR –numero on
todiste siitä, että hevonen on rekisteröity täysveriarabiksi Suomen
rekisteriin. Suomeen tuotu täysveriarabi voi olla rekisteröitynä Hippoksessa, mutta jollei sillä ole FAR –numeroa, se ei ole täysveriarabi
Suomen arabihevosrekisterissä.
Rekisteröinnit ovat tällä hetkellä FAR –numerossa 749/2012, jossa ensimmäinen numero tarkoittaa sitä kuinka mones Suomessa rekisteröity arabihevonen on kyseessä ja toinen luku on syntymä- tai maahantuontivuosi. Alkuaikoina Hippos merkitsi vuodeksi sen vuoden, jota rekisteröintihetkellä elettiin ja koska Hippoksen
rekisteröinnit tapahtuvat myöhässä, niin viimeisinä rekisteröidyille
ei merkitty syntymävuotta rekisterinumeroon. Asiasta neuvoteltiin
ja nykyään kaikille syntymävuotensa aikana tunnistajlle ilmoitetuille varsoille varataan numero oikealta vuodelta ja samoin maahantuonneille, jos ne vain ovat ajoissa rekisteröijän tiedossa. Suomen
FAR –numeroissa on yksi numero, FAR 358 vuodelta 1996, joka on
jäänyt välistä pois. Suomessa on siis tällä hetkellä rekisteröity 748
arabihevosta, näistä reilut 100 on ilmoitettu kuolleiksi, joten tämän
hetkinen arabihevosmäärä on arviolta 650 kpl.
Suomen Hippos ja SAHY tekevät rekisteröintiä yhteistyössä, sillä
Hippos ei kasaa WAHOn vaatimia Stud Bookeja. Ennen Stud Bookit olivat todella tärkeitä rekisteröinnissä, mutta nyt nettitietokannat ovat tehneet ne hieman tarpeettomiksi. WAHO kuitenkin vaatii
Stud Bookien tekemisen vähintään neljän vuoden välein.
Suomessa syntyneiden ja maahan tuotujen arabien rekisteröintiä Hippoksessa hoitaa nykyään Mirka Kivelä mirka.kivela@hippos.
fi. Mirkaan voi ottaa yhteyttä kaikissa arabien rekisteröintiasioissa.
Minä toimin SAHYn rekisteröijänä ja autan kaikissa mahdollisissa
rekisteröintipulmissa, jos vain pystyn. Minulta voi myös tiedustella
oman hevosensa FAR –numeroa, jollei sitä passista löydy. Passin voi
myös lähettää Hippokselle FAR –numeron merkitsemistä varten.
Tuija Sipilä
SAHYn rekisteröijä
tuija.sipila@saunalahti.fi
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