Bedækningskontrakt 2019/2020
www.pro-sale.eu v/ Line Søgaard

Valg af hingst:
o
o
o
o
o

Hugur frá Ketilsstöðum - IS2005176184 – 7.500 DKK
Ódinn fra Nordal – DK2010101079 – 6.500 DKK
Trostan fra Midtgaard – DK2011100904 – 7.500 DKK
Ísak frá Efra-Langholti – IS2001188221 – 7.000 DKK
Bráður fra Eyfjörd - DK2015100063 – 6.000 DKK

Hoppe:
Navn:_______________________________________________________________________________
Chip nr.: __________________________________ Reg. nr.: _________________________________ __
Alder: _____ år - Medfølgende føl JA/NEJ:__________ Foderstand ved ankomst:___________________
Hoppen afleveret (dato) _____________________ Ormebehandling (dato): _______________________
Sidste vaccinationsdato: _____________________

Hoppeejer/hoppen afleveret af:
Navn:__________________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________ _____
Telefon: _______________________E-mail: _____________________________________ ______

Oplyst ejer i databasen(Worldfengur): ________________________________________________
Person til ansvar for betaling: _______________________________________________________
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Særlig aftale om individuel fodring eller pleje:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Reproduktionsforløb:
Ifolingens første forsøg er foretaget d.: _____________________ Sidste forsøg: _________________
Varighed (antal dage): _______(taget imod hingst)
Svaberprøve foretaget: Ja ____ (medbring da attest på resultatet) / nej _____
Line Søgaard skal foretage svaberprøve: _______________________________________
Evt. andre foretagne prøver eller behandling:_________ _
Bedækning v. hingsten er fortaget mellem dato: __________________________________________

Tidligere drægtighed hos hoppen:
Seneste folingsdato: _________ Levedygtigt føl: JA/NEJ___________
Hvordan blev hoppen bedækket:_____________________________

Bedækningsaftale:
-

Er hoppen tilset/scannet af dyrlæge inden ankomst: JA/NEJ ______________
Er det aftalt at hoppen skal tilses af dyrlæge under bedækningsforløbet: JA/NEJ ________________
Er det aftalt at hoppen skal på boks om natten: JA/NEJ ______________
Er det aftalt at hoppen skal på græs: JA/NEJ__________________
Er det aftalt at hoppen skal have kraftfoder: JA/NEJ_______________
Det er aftalt at hingsten bedækker ved hånd, stod, inseminering:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Tro og love erklæring:
Hoppeejeren garanterer ved underskrivelse af denne kontrakt, at hoppe/føl eller anden hest som
hoppen/føllet har været opstaldet sammen med de sidste 6 uger, ikke har vist eller viser tegn på
smitsomme sygdomme. Hoppeejeren garanterer at hoppe/føl ikke har haft kværke, og garanterer at
hoppe/føl ikke har været i kontakt med kværkesmittede heste de seneste 3 måneder.
Hoppen er mødt uden bag sko: JA_____/NEJ____
Andre aftaler vedr. smed: _________________________________________________________________
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Hestepas er medbragt ved ankomst: _____
Det er oplyst ved ankomst om hoppens evt. særlige problemstillinger:
________________________________________________________________________

Under opholdet:
- Alle hopper bliver bedækket under gode og ordentlige forhold.
- Opholdet for hoppe samt eventuelle føl er på ejers egen regning og risiko.
Dette gælder i al omgang, under bedækning såvel som i boks og på fold.
Priser:
Bedækningspris: _______________ DKK
Græs 30 kr. pr. dag
Boks 65 kr. pr. dag
Kraftfoder 15 kr. pr. dag
Bedækningsprisen inkluderer indberetningsattest af bedækningen uanset valg af hingst.
Beløb til betaling :________________________ DKK

Sikkerhed:
Såfremt hoppen ikke er drægtig, kan den bedækkes ved samme hingst indtil d. 01/09 20_19____
Bedækning ved anden hingst er muligt efter aftale med hingsteholder og hingsteejer.

Hvis hoppen ikke er drægtig efter 01/10 20_19__ tilbyder hingsteejer en ny bedækning ved samme hingst.
Den bedækning kan benyttes til samme hoppe den kommende sæson (20_20_)
Såfremt hingsten ikke er tilgængelig til avl i 2020, tilbyder jeg en bedækning af samme værdi ved anden
hingst.
Det er ejers ansvar at få hoppen scannet drægtig, medmindre andet er aftalt.
Der stilles ikke garanti for levedygtigt føl.
Anden aftale vedr. sikkerhed:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Betaling til:
Line Søgaard, Korupvej 35, 9560 Hadsund, ishest@live.com, +4528606589
Konto: 9231 - 2073893596
Bedækning samt betaling for opholdet betales før afhentning af hoppen.
Line Søgaard forbeholder sig retten til at tilbageholde hoppe og evt. føl indtil fuld betaling er gennemført.

Godkendelse af kontrakten:
Hoppeejer og Line Søgaard har læst og godkendt denne kontrakt.
Hoppeejer og Line Søgaard har fået 1 eksemplar hver.

Sted:____________________________ Dato:_____________________________

Hoppeejer:_________________________ Line Søgaard:_________________________
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