Betäckningsavtal 2021
Kristall frá Audholtshjaleigu
Datum:

Sto:

Reg nr:

Ankomstdatum:

Önskemål om skötsel:

Handbetäckning
mm:

Sista brunstperiod, tidigare dräktighet

Ägarens uppgifter:

Hingsthållare ansvarar för att:
-ta hand om stoet på bästa sätt.
-följa överenskomna skötselråd vad gäller om stoet skall stå på stall, fodras eller täckas mm.
-föra dagbok över brunstkontroller, ultraljud, betäckningar samt ev veterinärvård
-om stoet har exem och hingsthållare anser att stoet har behov av att stallas upp så sker det i samråd
med stoägare
Stoägaren ansvarar för att:
-stoet är fullt frisk, ej varit i kontakt med sjuka hästar närmsta månaden innan ankomst
-stoavgiften är betald i Hestur innan ankomst (stoet reg i SIF)
-stoet innan ankomst är avmaskad (träckprov)
-stoet är vaccinerat samt försäkrat (liv och veterinärvård). Ägaren ansvarar för att försäkringen gäller
under tiden stoet är hos hingst.
-om stoet varit hos hingst föregående år och gått gall, kastat, resorberat eller haft
efterbördsproblematik vid fölning skall stoet bakteriologiskt och veterinärt undersökas innan stoet
lämnas för betäckning 2021.
Detta för att vi skall ha rätt förutsättningar för att få stoet dräktigt under säsongen.

Stoet får gå tillsammans med andra ston?

Ja

Nej

Stoet lämnas hos oss på ägarens eget ansvar. Ägaren ansvarar för att hästen har en gällande
veterinär samt livvårdsförsäkring. Om ägaren har valt att ej ha stoet livvårdsförsäkrat, tar ägaren fullt
ansvar för detta om någon olycka skulle ske där stoet behöver avlivas.
Ägaren lämnar på eget ansvar dräktigt sto som skall föla. Hingsthållare ansvarar ej för
förlossningsskador, döfött föl och andra olyckor som kan hända dräktigt sto.
Hingsthållare får kontakta veterinär om den finner detta nödvändigt.
Ekonomi
Alternativ 1: Språngavgift: 5.000 sek. Vid konstaterad dräktighet (90 dygn) 5.000 sek
Alternativ 2: Språngavgift: 5.000 sek. Levande föl (2022): 6.000 sek
Resor till veterinär samt alla veterinär kostnader tillkommer och faktureras ägaren direkt.
Betesavgift: 80 sek/dygn
Betesavgift per månad, 1600 sek + moms
Stallavgift, 2.000 sek per månad + moms (exvis exemsto eller egen hage och box)

□
□
□

Samtliga kostnader är plus moms.
Rabatt för bedömda ston med över 8.0 i totalbedömning 1.000 sek ink moms

Språngavgiften betalas oavsett om stoet är konstaterad dräktig eller ej.
Om stoet går gall under säsongen återbetalas ej språngavgiften.
Vid 90-100 konstaterad dräktighet betalas resterande belopp via faktura.
Samtliga belopp faktureras, språngavgiften samt foderkostnaden skall vara betald innan stoet lämnar
gården. Stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till hingsthållare så snart resultatet är känt.
Hästpasset lämnas hos hingsthållaren.

Hästägarförsäkran:
Jag försäkrar att stoet har de senaste 4 veckorna varit frisk och ej på något sätt varit i kontakt med
hästar eller vistats i någon miljö där smittsam sjukdom har förekommit. Stoet är enligt ägarens veto
fullt frisk, avmaskad, försäkrad samt avmaskad vid ankomst.

Hingstägarens/hingsthållarens uppgifter:
Hjalti Gudmundsson/Camilla Hed
Tullus 260
835 95 Nälden
070-2208108
Godkänd för F-skatt

Hingsthållare:

Ägare:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

