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Betäckningsavtal med Toppur frá Auðsholtshjáleigu 2023 
Följande sto har lämnats för betäckning

Stoet: …………………………………………………………….. 

Reg nr: ..................................................................  

Eventuell bedömning: .............................................. Ext:.......................... 

Rid:......................... Totalt:............................. 

Beräknad ankomst: .............................................. 

Ägare.......................................................................... 
Adress......................................................................... 
Mail adress: ……………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………… 
Pers/org nr:…………………………………………………………… 
Hos Hingste:  
IS2007187018Toppur frá Auðsholtshjáleigu  

Stoägaren garanterar att stoet är fullt friskt och inte varit sjuk eller i kontakt med 

smittade hästar minst tre veckor innan ankomst. Stoet som tidigare varit oss annan 

hingst som inte tagit sig, bör undersökas av veterinär innan ankomst för att undvika 

spridning av ev. infektioner. 

Storägaren garanterar att fullständig och nödvändig information lämnats om stoet.  

Hingstägaren och ansvarig för hingststation förbinder sig att: 

• Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl.  

• Hingstägaren äger rätt att för djurets bästa vid behov kontakta veterinär för 

behandling även om stoägaren ej kunnat nås.  

• Stoägaren förbinder sig att betala uppkomna kostnader därvid lag.  
• Vid tecken på klåda i man och svans underrättas stoägaren omedelbart. 

_______________________________________________  
 



 
 Stoägaren är medveten om att:  

• Sto skall vara oskodd och nyverkad runt om  

• Sto och föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade med Ivomec eller likvärdigt 

preparat före ankomst. Yngre föl ska vara avmaskad med Axilur enligt 

rekommendation.  

• Hästen står uppstallad på hästägarens egna risk.  

• Intyg om negativ vaginalt bakt.prov krävs från sto som tidigare gått gall, fött  
dödfött.  

• Hingstägaren/Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl tills 

dess full betalning skett (utnyttjande av retentionsrätt) och för att täcka 

kostnader. 

• Försälja sto och eventuellt föl på anmodan av kronofogde efter dom eller bevis 

om betalningsföreläggande.  

• Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna 

fölningsrapport (fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat föl/sto) till 

hingstägaren så snart resultat är känt, dock senast 1 september.  

• Vill du besöka din häst under tiden hos oss, avtala tid innan. 

• Vi tar inte emot någon häst som kommer med stortransport p.g.a. smittorisken.  

Om inget annat är uppgivet så går stona i flock, ute dygnet runt med daglig 
tillsyn.  

Betäcknings metod 2023: 

Handbetäckning.



Prislista 

Bokningsavgift: 2000:- + moms (2.500.-) Faktureras vid bokning  
Avgiften bekräftar bokningen och återbetalas ej. Samt att stoet ska anmälas av 

stoägaren till SIF ś avel Språngrulla i Hestur.

Språngavgift : 3000:- + moms (3.750:-)  
Faktureras vid första betäcknings tillfälle.

Dygnsavgift: 100:- + moms (125:-)  
Egen hage: 150:- + moms (187,5:-)  
Stallplats samt egen hage: 250:- + moms (312,5:-)  
Sif:s stoavgift: som betalas innan ankomst via https://hestur.sifavel.se  
Extra skötsel av ston med eksem/täcke: 500:- + moms (625:-)  
(under tiden den är på station)

45 dygns dräktighets avgift: 8.000:- + moms (10.000:-)  
Faktureras på dag 46 (Har stoet resorberat före 45e dygnet måste ett intyg från 

veterinär bifogas annars förbinder sig stoägaren att betala hela dräktighetsavgiften. 

Ston över 8.0 i totalbedömning har 1600:- + moms i rabatt.  
Dras av på 45 dygns dräktigheten. 

Tillkommer: Ultraljud/ veterinärkostnader, ev resor eller annat som ej uppgetts ovan. 

Betalning sker genom faktura. 

Stoägare, Hingstägare/Hingststation förklarar sig härmed nöjda med detta kontrakt 

som är upprättat i två exemplar som utväxlats mellan parterna. 

Plats och datum:______________________________  

Stoägare                                                                    Hingstägare/Hingsthållare  

______________________                                     __________________________

Ägare:  
Jamila Berg  
Milbostigen 60 
805 98 Gävle  
073-8357831  
www.jamilaberg.se 


