
Bedækningsbetingelser for hingste på Stutteri Frisendal sommer 2021

PRISER: (alle priser er ekskl moms)

Tónn fra Audsholtshjáleigu  Pris:  5000,- kr.
Örvar frá Efri Hrepp             Pris:  7000,- kr.
Krákur frá Blesastöðum       Pris:  7000,- kr

• Græspenge/håndteringsgebyr pr. dag 40,- kr.
• Attest 310,- kr.
• Specielle behov 60,- kr. pr. dag

PRAKTISK INFO:
● Alle hopper bliver håndbedækket.
● Hestepas skal medbringes og opbevares på stedet.
● Hopper uden føl skal have foretaget svaberprøve. Hopper med føl anbefales

svaberprøve.
● Alle hopper skal testes for CEM inden ankomst. Vi på Stutteri Frisendal følger DI’s

anbefalinger angående CEM test. Derfor er alle vores hingste testet inden
sæsonstart og alle hopper er testet negative inden bedækning. Testen må maks
være ca 10-14 dage gammel ved ankomst. Hoppen skal stå isoleret alene eller
sammen med andre testede hopper fra prøve tagning og frem til ankomst.
Kvittering/kopi af resultatet sendes eller medbringes til Stutteri Frisendal. Alle vores
egne hopper er ligeledes testet negative.

● Hoppen skal møde uden sko på alle 4 ben og ny beskåret.
● Hoppen skal have fået ormekur inden for 3 uger før ankomst.
● Hoppen skal være håndterbar, kunne fanges og trækkes med.
● Hopperne går på en stor fold, goldhopper sammen og følhopper sammen.
● Der er mulighed for enefold, ekstra foder, dækkenskift osv. mod betaling af

græspenge  med specielle behov.
● Ved ikke levedygtigt føl (24 timer efter fødsel) gives der gratis ombedækning til

samme eller anden hoppe, mod et spring gebyr på 3000 kr. plus moms. Der skal
også betales for græs og attest som normalt. Hvis hoppen er foster/føl forsikret
frafalder ombedækningsretten.

● Vi anbefaler, at hoppen er forsikret, da opholdet er på hoppeejers eget ansvar. Ved
skader eller andre akutte episoder bliver ejer kontaktet først, hvis der ikke kan
etableres kontakt til hoppeejer, bliver dyrlægen kontaktet for hoppeejers regning.

● Alle hopper går på græsfolde eller folde med wrap efter behov.
● Når hoppen er scannet drægtig hos Stutteri Frisendal, får ejer besked med det

samme. Ejer har derfra maks 7 dage til at hente sin hest. Hvis hoppen ikke er hentet
inden 7 dage, overgår hoppen til opstaldning for specielle behov, og prisen vil derfor
blive 60 kr. pr. dag plus moms.



Betaling/reservation:
● Reservationsgebyr/springgebyr på 3000 kr. betales inden hoppens ankomst eller ved

bestilling. Når betalingen er registreret, er man garanteret en plads hos hingsten.
Beløbet overføres til Reg.: 7260  Konto nr.: 0001347650. Husk navn på hoppen! Der
kan også betales via Mobilepay til 50784408.

● Springgebyret tilbagebetales ikke, selvom hoppen ikke kommer ifol eller ikke møder
op.

● Resten af bedækningsprisen samt betaling for ophold, skal betales før eller ved
afhentning af hoppen.

Stutteri Frisendal Hoppeejer

__________________ ____________________


