
Aftale om bedækning med Garri fra Reykjavik IS1998125220 

Ai-hoppe på Stenholmen 
 
 

Inseminering på Stenholmen  
 

Hingsteejer: Stutteri Katknøs v. Jette Wenckheim og Ove Lorentzen, Katknøs, 

Helsingørvej 38, DK-3200 Helsinge Danmark.  

 

Hingsteholdere: Stenholmen AB, Gerstorps Säteri, 585 99 Lindköping. Org nr. 

556447-8666.  
 

Undertegnede hoppeejer har i dag bestilt plads til bedækning af:  

 

Hoppe ………………………………….Reg. nr.  

Eventuel kåring: År………..Land……………………Total:……….  

 

Kopi af hestepas samt underskrevet eksemplar af denne kontrakt skal aflevere til 

hingsteholder ved bestilling.  

 

Hestepasset skal forblive på Stenholmen mens hoppen er til bedækning.  

 

Bedækningsmetoden er inseminering med fersk sæd.  

Vi vil passe din hoppe efter bedste evne og sørger for at hun får det godt. Vi vil gerne 

have oplysninger om hoppen, er hun svær at få i fol, har hun eksem, har svært ved at 

tilpasse sig i en flok, forfangenhed o.s.v.  

I bør have hoppen og evt. føl forsikret, influenza- og stivkrampevaccineret.  

Vi har ikke ansvar for skader som hoppe og evt. føl pådrager sig hos os. Ej heller for 

skader som hoppen og evt. føl påføre andre heste eller personer.  

Hoppe og føl står på ejerens eget ansvar.  

 

Forventet ankomst til Stenholmen: d.  

 

Øvrige informationer og hoppen :  

 

Har hoppen været til bedækning:  

År. 2012 …. Hos hingst…………………….. Resultat af bedækning?..................  

Har der tidligere været problemer med hoppen, kønssygdomme, kastet, født dødt 

føl??  



Hvis hoppen har været hos anden hingst i 2011, skal negativ svabreprøve fremvises.  

 

Betaling:  
Bedækningspris 15.000,- SEK + moms som fordeler sig på følgende måde:  

 

 Bookingafgift 2.000,- SEK skal betales til Stenholmen AB ved bestilling. Det 

er en del af springafgiften.  

Booking er bindende og tilbagebetales ikke.  

Betales til: IBAN : SE23 9500 0099 6042 0448 8557  

BIC: NDEASESS  

Stenholmen AB, VAT nr. SE 556447866601, ved underskrivning af denne 

kontrakt.  

 

 Springafgift: 5.000,- SEK + moms ( – evt. betalt bookningsafgift )  

Springafgift betales senest ved ankomst med hoppen.  

 

 90 døgns afgift: 10.000,- SEK + moms betales til Stenholmen AB efter 

fakturering.  

Mere om 90 døgns afgift til sidst i aftalen.  

 

 Insimineringsafgift (betaling for selve insemineringerne): 1.200- SEK + moms  

 

 Veterinærafgift: 1.400, SEK + moms. (inklusiv nødvendig ultralydsskanning 

samt gynækologisk undersøgelse og drægtighedskontrol. Obligatorisk for 

hopper som skal insemineres på Stenholmen. Betales en gang pr. sæson, uanset 

antal undersøgelser.  Eventuel behandling af hoppen af dyrlæge eller 

hingsteholder samt medicin debiteres hoppeejeren. Disse omkostninger betales 

ved afhentning af hoppen. Hoppeejeren får udleveret attest og journal over 

hoppen.  

 

 Opstaldning og græspenge: Man kan vælge imellem fire forskellige 

opstaldningsformer.  

 

40 SEK/døgn: på fold med andre hopper.  

80 SEK/døgn: på fold alene.  

100 SEK/døgn: hvis din hoppe skal stå i udeboks.  

+ 20 SEK/døgn: hvis din hoppe kræver ekstra forplejning, såsom eksem som 

skal smøres og lignende.  

 



Alle priser + moms.  

 

Hingsteejeren / hingsteholderen forpligter sig til:  
 

 At holde foldene ordentligt indhegnede med elhegn.  

 Føre journal over Hver hoppe  

 Daglig kontrollere brunst  

 Underrette hoppeejeren ved evt. skader eller sygdom hos hoppe eller føl.  

Hingsteholderen har ret til at tilkalde dyrlæge eller transportere hoppen til 

dyrehospital, hvis det er nødvendig, selv om hoppeejeren ikke kan kontaktes.  

Hoppeejeren skal betale for omkostningerne.  

 

Hoppeejeren er vidende om at:  
Hoppen skal have fået ormekur, før ankomst.  

Negativ svabreprøve for hopper som tidligere har kastet, fået dødt føl. Det er en god 

ide af få taget svabreprøve.  

Hingsteejeren / hingsteholderen har ret til at tilbageholde hoppe og evt. føl til fuld 

betaling er sket.  

Sælge hoppe og evt. føl efter anmodning fra kongens foged efter dom eller bevis for 

betalingspåbud.  

Ved underskrivning af denne aftale lover hoppeejeren at aflevere følrapport  

(folingsresultat, kastet, dødt føl/hoppe) til hingsteholder (Stenholmen) så snart 

resultat er kendt; dog senest 10 september 2014. Hvis hoppen har født et levende føl,  

vil der blive tilsendt en bedækningsattest, forudsat at alle omkostninger er betalt.  

 

Hesteejergaranti.:  
Hoppeejeren garantere ved underskrivning af denne aftale, at hoppe/føl eller andre 

heste der hvor hoppen har været opstaldet de sidste 3 uger ikke har vist tegn på 

smitsom sygdom. Ejeren garanterer at hestene ikke har eller har haft kværke eller har 

været i kontakt med kværkesmittede heste de seneste 3 måneder.  

 

Hoppe afleveret d…………… Hoppe afhentet d………………  

 

Hoppeejers navn…………………………………. Kunde nr…………………  

 

Adresse…………………………post. nr. ……………….. By……………….  

 

E-mai:…………………………..  

 

Telefon. Hjemme………….. Arbejde…………….. Mobil……………………  
 


