INSTRUKTIONER FÖR HEPPA-PROGRAMMET
Välkomna att använda Hippos Heppa-program! För att
komma till HEPPA klicka på ”HEPPA-JÄRJESTELMÄ” (röd
pil).

Ifall ni är registrerade i HEPPA och vill skriva in er i
systemet, fyll i ert användarnamn och lösenord i fältet
bredvid ”HEPPA-JÄRJESTELMÄ” och klicka på >> rutan.
För att logga ut från programmat klicka på ”KIRJAUDU
ULOS”. (Detta skede kan hoppas över ifall man bara vill
se på den allmänna informationen!)
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1. Fyll i hästens officiella namn
eller
namn på en person eller
personnummer.
2. Klicka på ”Hae” (röd pil).
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SÅ HÄR ANVÄNDER NI HEPPA:
1. Vi säger att ni vill söka information om hästen
Blue Mac Lad och fyller i hästens namn i fältet
”Hevonen” och klickar sedan på ”Hae” (röd pil).
2. Efter att ni tryckt på ”Hae” ger HEPPAprogrammet alla hästar som finns i finska
hästregistret vid namnet Blue Mac Lad.
3. Ifall det finns fler än en häst med detta namn,
klickar ni på den hästs namn vars information ni
vill se.

4. Efter att ni klickat på hästens namn kommer ni till
hästens grundinformation.
Registernummer = Rekisterinumero
Mikrochipnummer = Mikrosirunumero
UELN-nummer = UELN-numero
Hingst, hingstar = Ori (O), oriitta
Valack = Ruuna (R)
Sto, ston = Tamma (T), tammoja
Far = Isä
Mor = Emä
Ägare = Omistaja
Uppfödare = Kasvattaja
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5. Ifall ni klickar på ”Suku ja jälkeläiset” (röd pil)
kommer ni till hästens stamtavla och en tabell på
hästens avkommor. Se sidan fem (röd stjärna och
två gröna pilar).
Släkt = Suku
År = Vuosi
Avkommor = Jälkeläisiä
Lista på avkommor = Jälkeläislistaus
Avelsindex = Kokonaisindeksi
Indexets säkerhet = Arvosteluvarmuus

6. Då ni klickar på ”Ravikilpailuhistoria” (orange
pil), kommer ni till hästens travtävlingsresultat.
Se sidan sex (orange stjärna).
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Vinst = Palkinto
Körsven = Ohjastaja
Skoning = Kengitys

7.

Klicka på ”Astutus/Tiineysluettelo” (röd pil) ifall ni vill se
hästens betäcknings- och dräktighetsinformation.

Sträcka = Matka

Första betäckningen = 1. Astutus

Typ = Tyyppi

Sista betäckningen = Viim. Astutus
Inseminering = Siemennys

Handicaplopp = Tasoitus(ajo)

Insemineringssätt = Siemennystapa

Grupplopp = Ryhmä(ajo)

Artificiell = Keino(tekoinen)

Tid = Aika

Transporterad = Siirto

Placering = Sija

Naturlig = Luonnollinen

Odds = Kerr.

Embryotransfer = Alkionsiirto
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Fryst sperma = Pakastesperma
Transporterad sperma = Siirtosperma
Fick ett stoföl = Varsoi tamman
Fick ett hingstföl = Varsoi oriin
Föl = Varsa
Stoägaren = Tamman omistaja
Dräktighets-% = Tiinehtyvyys-%
Fölnings-% = Varsomis-%
Sammanlagt = Yhteensä
Född död = Syntyi kuolleena
Avled efter födsel = Kuollut synnyttyään
Antalet dräktiga ston som avlidit = Tammoja kuollut
kantavana
Ston som fått missfall = Luoneita tammoja

Ifall ni vill få mera information gällande Heppa-programmet var
god och e-maila oss, heppa@hippos.fi.
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