
Bedækningskontrakt ved  - IS2000186130 - Ás frá Ármóti 

Hoppens navn: _______________________ 

____________________________________ 

Hoppeejers navn: ___________________________________________________________ Adresse: 

___________________________________________________________________ 

Telefon nr: _________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Priser :  

Tilbud i år kun 5000 kr. pr drægtig hoppe. 

Heraf betales 1000 kr.  pr hoppe i tilmeldings gebyr. Ingen moms tillæg. 

Tages hoppen hjem inden scanning er udført betales de 5000 kr. og der er naturligvis 

ombedækning hvis ikke drægtig. 

 

- Græspenge pr. dag: 30 kr plus moms. 

- Bedækningsattest: 370,- 

Bedækningsbetingelser: 

- Hingsten bedækker hos Anita Kjellerup Jensen på Stutteri My-Soley i Hadsund. 

- Hingsten udbydes både til håndbedækning og stod. 

- Hopperne går på store folde, og er under dagligt opsyn. 

- Hestepasset medbringes og opbevares af hingsteholder på opstaldningsadressen jf. 

Lovgivning, 

- Bedækningskontrakten medbringes og afleveres i underskrevet stand ved ankomst. 

-Alle hopper skal kunne fremvise en negativ CEM test - det er muligt at få denne taget på 

stedet mod betaling og hoppen bliver ikke bedækket før negativ svar ligger plus betaling for 

ene fold i perioden. 

- Hopper uden føl ved siden, skal fremvise ren svaberprøve ved ankomst. Dette gælder også 

hopper, der har mistet deres føl eller fået dødfødt føl, hopper som har folet for flere uger 

siden,samt hopper, der har haft en vanskelig foling. Svaber prøve kan tages på stedet mod 

betaling. 

- Det anbefales, at hoppen er stivkrampevaccineret. 

- Hoppen skal være sund, rask og i optimalt huld. 

- Hoppen skal møde uden sko og nybeskåret. 

- Hoppen står på stedet på ejers ansvar, regning og risiko. 

- Vi anbefaler, at hoppen er forsikret. Også i forhold til føl/foster forsikring. 

- Ved hopper, som kræver særlig pleje, f.eks. eksem eller forfangen, må der forventes en 

merudgift. 

- I tilfælde af akut sygdom/skade, og såfremt hoppe ejer ikke kan træffes, tilkaldes dyrlægen 

for hoppe ejerens regning. 

- Forekommer der situationer, hvor hingste ejer finder det nødvendigt, at 

follikelkontrollere/scanne hopperne. Sker dette for hoppe ejers regning - efter hoppeejers 

godkendelse. 



- Scannes hoppen ikke i fol, eller er der ikke levedygtigt føl tilbydes der ombedækning året 

efter, enten af samme hoppe eller anden hoppe, mod et springgebyr på 1000 kr. Hvis mod 

forventning As er her endnu naturligvis.  

Der ud over betales der græspenge, attest , scanning mm. 

 

Hvis du vil besøge din hoppe under dens ophold hos Anita Kjellerup Jensen på Stutteri My-

Soley eller har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til Anita på 

+4550959117 eller ejer på tlf. +4561790077  

Betaling: Alle økonomiske mellemværender dvs. Bedæknings prisen, attest, scanning/er, græs, 

evt. andre udlæg og omkostninger afregnes senest ved afhentning af hoppen. 

Bank oplysninger: Anita Kjellerup Jensen - Stutteri My-Soley. Reg.nr. 6262 kontonr. 

0001119007 eller på mobilpay. 

Tekst på overførslen/ mobilpay : Ás frá Ármóti 2021 + Hoppe ejers navn 

Hoppeejer har læst og accepteret ovenstående betingelser for at have sin hoppe til bedækning 

ved Ás frá Ármóti i sæsonen 2021 hos  

Anita Kjellerup Jensen på Stutteri My-Soley. 

 

 

Dato: 

 

________________________________ 

Hoppeejer: 

 

________________________________ 

Hingsteejer/ Hingsteholder: 

 

 

Skovly Islænderopdræt  v/ Anne Thor Sørensen ,Svenstrupvej 2,8570 Trustrup, +4561790077  
 


