Bedækningskontrakt 2021 - Eysteinn fra Elmehøj
DK2015100160

Hoppeejers navn: _______________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
Mobilnr: ______________________________________________________________
Mail: _________________________________________________________________
Hoppens navn: _________________________________________________________
Reg nr: _______________________________________________________________
Føl ved siden ved ankomst: ________________________________________ (Ja/Nej)
Forventet ankomstsdato/levering af kølesæd: _________________________________
Eysteinn tilbyder inseminering og kølesæd i 2021.
Eysteinn er testet negativ for CEM i februar 2021.
Sæsonen starter for Eysteinn efter hans kåring i 2021. Det er planlagt at han skal vises
ved kåring 1 i Danmark d 13-16/5 2021.
Ved inseminering er hoppen opstaldet hos Henriette Friis Hedegaard, Stutteri Agerholm,
Agerholmvej 20, 3200 Helsinge.
Ønskes kølesæd, kryds af her:
Ønskes inseminering, kryds af her:

___
___

Inseminering: Ved ankomst
Hoppen skal være beskåret for nylig, således at opholdet kan gennemføres uden behov
for smed. Er dette ikke tilfældet kan hingsteejer kræve hoppen beskåret for hoppeejers
regning.
Hoppen skal være sund og rask, ikke have været i kontakt med syge heste de sidste 3
uger.
Evt. føl ældre end 8 uger skal være parasitbehandlet og hoppen skal enten være
behandlet inden for den sidste måned eller i en behandlingsplan, hvor der er kontrol
med parasitniveauet.
Hvis der skal tages særlige hensyn til hoppen og evt. føl skal hoppeejer informere om
det inden ankomst. Er disse særligt arbejdskrævende kan hingsteholder betinge sig en
merpris for pasning m.v.
Der skal medbringes original hestepas, som opbevares på Stutteri Agerholm indtil
hoppen afhentes igen.

Hopper uden føl ved siden anbefales at foretage svaberprøve forud for ankomst, eller
udtrykke ønske om at få svaberprøve udført under opholdet. Hvis hoppen ikke bliver
drægtig efter første inseminering anbefales det kraftigt at tage en svaberprøve i næste
brunstperiode.
Hoppen skal møde med dokumentation på negativ CEM test. Efter hoppens CEM test
må den kun gå sammen med hopper som også er testet negative for CEM, ellers skal
der foretages en ny CEM test.
Hoppeejer skal oplyse om aggressiv adfærd eller tidligere problemer ved hingst og
ifoling
Inseminering: Ophold
Hopperne står på enefolde med eget læskur og fodres med græs og god kvalitetswrap
ad lib. Kræver hoppen yderligere tilskud kan dette udføres efter aftale, men er som
udgangspunkt ikke hingsteholders forpligtelse at sørge for.
Stutteri Agerholm prioriterer hopper og evt føls sikkerhed højt, derfor står alle på
enefolde med nyt og sikkert hegn samt adgang til læskur. Vi håber derved at kunne
mindske risiko for skader og stress hos hopper og føl med dette incitament.
Hoppen opholder sig på Stutteri Agerholm under hoppeejers eget ansvar og risiko.
I tilfælde af uheld eller sygdom, skønner hingsteholder om der er behov for dyrlæge og
kan tilkalde dyrlæge på hoppeejers regning. Hingsteholder tager ikke ansvar for
eventuelle skader som opstår i forbindelse med inseminering eller ophold.
Det anbefales at hoppen og evt. føl er forsikret.
Hvis der er få hopper til inseminering samtidigt, foretages der scanning på hoppeejers
regning af dyrlæge for at ramme tættest muligt på ægløsning. Hvis der er mange
hopper i brunst samtidigt, scannes der ikke, da hingsten alligevel skal tappes.
Inseminering er inkluderet i bedækningsprisen.
Inseminering foretages af uddannet inseminør eller dyrlæge og scanninger af dyrlæge.
Dyrlægearbejde (fx scanning og evt andet dyrlægearbejde) faktureres separat af
hingsteholders dyrlæge.
Hoppeejer modtager faktura på resterende beløb til hingsteejer, som skal betales ved
hoppens afhentning.
Kølesæd:
Ved reservering betales reservationsgebyret, dette beløb refunderes ikke selvom
hoppen mod forventning ikke skulle komme i fol.
Der er ikke krav om CEM test af hoppen ved forsendelse af kølesæd, men det er en klar
anbefaling at hoppen testes.

Det anbefales at hoppens brunst følges, så man rammer tættest muligt på ægløsning.
Dermed kan hoppeejer nøjes med at betale for én forsendelse af kølesæd i brunsten.
Der tappes mandag, onsdag, fredag og lørdag, med levering den efterfølgende dag.
Sæden skal helst bestilles dagen inden tapning, dog senest kl 9 samme dag som
tapning.
Der skal være underskrevet kontrakt og indbetalt reservationsgebyr før der kan bestilles
sæd. Bestilling af sæd afgives på sms eller opkald til 22932960
Hvis hoppeejer selv afhenter sæden er der intet forsendelsesgebyr. Skal sæden sendes
koster dette 500kr + moms.
Forsendelseskassen som sæden ankommer i, skal sendes tilbage til hingsteholder på
hoppeejers regning. Returneres de ikke indenfor 14 dage, opkræves der et gebyr på
250kr pr kasse inkl moms.
Hopperne skal drægtighedsscannes mellem 16 og 21 dage efter ægløsning og
resultatet af scanningen skal meldes til stutteri Elmehøj. Gøres dette ikke, forventes det
at hoppen er drægtig og der faktureres herefter.
Priser for bestillinger frem til 16/5. Priserne kan ændre sig efter hans nye kåring. Priserne
på denne kontrakt er gældende ved underskrift inden d 16/5 2021.

Reservationsgebyr: 1500 kr + moms
Restbeløb hopper kåret med 7.80 eller derover: 4500kr + moms
Restbeløb hopper med BLUP 115 eller derover: 4500kr + moms
Restbeløb andre hopper: 5000kr + moms
Ved mere end én hoppe fra samme hoppeejer er der 10% rabat fra hoppe nr 2 på
bedækningsprisen (reservationsgebyr og resbeløb).
Reservationsgebyr refunderes ikke.
Restbeløb betales ved positiv drægtighedsscanning.
Først når kontrakt er indsendt og reservationsgebyr er betalt, er pladsen reserveret.
Hertil kommer ophold/omkostninger ifb med forsendelse af kølesæd:
Opstaldning ifb med inseminering: 80kr pr dag + moms
Kølesæd første brunst: 500kr + moms
Ekstra tapning i samme brunst: 1000kr + moms
Kølesæd evt brunster herefter: 750kr + moms
Evt forsendelse af kølesæd: 500 kr + moms
Evt afhentning af kølesæd: Gratis

Og hoppeejer betaler bedækningsindberetning efter DIs gældende takst 2021 (normalt
370kr inkl moms).
Priseksempel: Der bestilles kølesæd til en brunst
Reservationsgebyr:
1500kr + moms
Restbeløb andre hopper: 5000kr + moms
Kølesæd første brunst:
500kr + moms
Forsendelse af kølesæd: 500kr + moms
I alt:
7500kr + moms
Priseksempel: Hoppen insemineres på Agerholm
Reservationsgebyr:
1500kr + moms
Restbeløb andre hopper: 5000kr + moms
Ophold i 10 dage:
800kr + moms
I alt:
7300kr + moms

Ved ikke levedygtig føl
Hvis hoppen ikke kommer ifol i sæsonen 2021 betales der kun reservationsgebyret +
forsendelse/kølesæd/ophold + attest.
Hvis hoppen får et ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt) er der
ombedækning mod et springgebyr på 2000kr + moms + ophold/forsendelse/kølesæd +
attest.
Der skal fremvises dokumentation fra dyrlæge.
Ombedækningen kan ikke overdrages eller videresælges.
Hoppeejer kan efter aftale benytte en anden af sine hopper.

Hoppeejer bekræfter at kontrakten er læst og accepteret og booker hermed bedækning
for sæson 2021

_______________________________
Hoppeejers underskrift

