Arabihevosoriiden hyväksyminen
jalostukseen JA orilisenssit
Jokaista arabihevosoriitta voidaan käyttää jalostukseen, joten oriinpitäjä on velvollinen hoitamaan
asianmukaiset testit ja lisenssimaksut. Linkit lisenssihakemuksen lomakkeeseen sekä oriinpitäjän
muistilistaan osoitteesta: www.sahy.fi/arabioriit.php
Kaikista jalostukseen käytettävistä oriista tulee vuosittain lunastaa orilisenssi ja ottaa CEM-testi. Arabihevosjalostukseen voidaan käyttää kaikkia puhdasrotuisia arabioriita, jotka polveutuvat WAHO:n hyväksymistä kantakirjoista.

Arabihevosjalostus
- Arabihevosjalostukseen hyväksyttävän oriin esittäminen oripäivillä on vapaaehtoista. Kaikkien puhdasrotuisten WAHO:n
hyväksymistä kantakirjoista polveutuvien arabihevosten jälkeläisten merkitään kantakirjaan.
- Jokaiselle jalostukseen käytettävälle arabihevosoriille tulee lunastaa vuosittain orilisenssi (portaittainen maksuajankohdasta riippuen). Lisenssi voidaan myöntää vähintään 2-vuotiaalle oriille.
- Oripäivillä voidaan esittää vähintään 3-vuotiaita oriita.
- Oriiden uusintanäyttökertoja ei ole rajattu, varsinaista uusintatarkastusta ei kuitenkaan arabihevosjalostukseen näytetyllä
oriille ole.
- Arabihevosjalostukseen merkittävän oriin voi myös esittää ratsuoripäivillä.

Arabihevosoriin hyväksyminen FWB-jalostukseen
- Arabihevosori voidaan esittää hyväksyttäväksi FWB-jalostukseen, jolloin sen tulee suorittaa joko suorituskyvyn kokeet ikäluokan vaatimusten mukaisesti tai sillä tulee olla korvaavat kilpailutulokset.
- Toisessa FWB-jalostukseen hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytty arabihevosori voidaan merkitä näiden tulosten perusteella jalostusluokkaan.

Arabihevosoriin hyväksyminen ratsuponijalostukseen
- Arabihevosori voidaan esittää hyväksyttäväksi ratsuponijalostukseen. Oriin tulee suorittaa ratsuponeille vaadittavat suorituskyvyn kokeet tai vastaavat kilpailutulosvaatimukset.

Orilisenssi
- Orilisenssi tulee maksaa vuosittain kaikille oriille joita käytetään jalostukseen.
- Orilisenssi maksetaan ja haetaan Hippoksen internetsivuille olevan palvelun kautta oma talli –tunnuksin tai erillisellä hakulomakkeella, jonka mukaan liitetään kuitti maksetusta lisenssimaksusta.

CEM-testaus
- Vuonna 2014 jokaisesta jalostukseen käytettävästä oriista on otettava CEM-testi (tarttuva kohtutulehdus) ennen ensimmäistä astutusta. Mikäli oritta ei ole käytetty jalostukseen edellisen puhtaan testin jälkeen, testiä ei tarvitse uusia.
- Jatkossa oriista, joita ei käytetä keinosiemennykseen, CEM-testi otetaan vähintään viiden kalenterivuoden sekä aina, mikäli oritta on käytetty välillä jalostukseen ulkomailla.
- Keinosiemennyksellä käytettävät oriit tulee edelleen testata joka vuosi.

Maksut
Uuden orilisenssin lisenssimaksu vuonna 2014:
Maksettu 30.4.2014 mennessä
40 euroa
Maksettu 1.5.-30.6.2014 		
80 euroa
Maksettu 1.7.2014 tai sen jälkeen
200 euroa

Vanhan luvan aktivointi (vuosittainen orilisenssin maksu) 2014:
Maksettu 30.4.2014 mennessä 		
20 euroa
Maksettu 1.5.-30.6.2014 			
60 euroa
Maksettu 1.7.2014 tai sen jälkeen 		
200 euroa

Lisätietoja: Suomen Hippos ry, Minna Mäenpää, p. 020 760 5250, minna.maenpaa@hippos.fi. Kuva: Matti Hovi (Ferrara&Mel Veraz)
Suomen Arabihevosyhdistys ry – www.sahy.fi
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