STENHOLMEN AB
Gerstorps Tjärarp 3.
58599 Linköping, Sweden
T +46 13 580 35
info@stenholmen.nu
www.stenholmen.nu

Avtal avseende betäckning med Framherji från Skipaskaga

IS2016101047
Betäckning på Stenholmen, perioden 15 maj - 31 augusti 2022.
Hingstägare:
Skipaskagi ehf org nr : 580713-1650 Jón Árnason and Sigurveig Stefánsdóttir och Reynir
Aðalsteinsson Islandshästar org 761004-0730
Hingsthållare: Stenholmen AB, Gerstorps Tjärarp 3, 585 99 Linköping.
Undertecknad stoägare har detta datum bokat plats för betäckning av :
Stoet ……………………………………………........
Eventuell bedömning: År …………..

Reg nr: …..……………….……………………

Land…………………….

Totalpoäng ………………

Hästpasset skall förvarar på Stenholmen under perioden stoet är på betäckning.
Betäckningsmetoder:
[ ] Fribetäckning i ock på Stenholmen AB, Gerstorp Tjärarp 3, Linköping.
Eventuellt kan handbetäckning ske för ston som inte fungerar i ock.
Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi vill däremot
gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter (ex svårfångad, eksem, svårt anpassa sig i ock etc.).
Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, in uensa- och stelkrampsvaccinerat.
Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss.
Ej heller för skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.
Övrig information om stoet: ………………………………………………………………………………
Har stoet varit på betäckning ?
År 2021 ……hos hingsten……………………………… Resultat av betäckning? …………………
Har stoet tidigare gått gall, problem med könssjukdomar, kastat eller fött dött
föl ? ...................................................................................................................................................
Om stoet varit hos annan hingst under 2022, skall intyg om gall och negativt bakt.prov uppvisas.
Betalning:
•
•
•
•
•
•

Bokningsavgift om 2000 kr + moms ( 2500 kr ) Betalas mot faktura.
Vid betalning av bokningsavgift före 30 mars är bokningsavgiften 1000 kr + moms ( 1250 kr )
Språngavgift om 2000 kr + moms ( 2500 kr ) Betalas mot faktura
Avgifterna betalas senast vid ankomst och återbetalas ej.
90 dygns dräktighetsavgift 6000 kr + moms ( 7500 kr ) Betalas mot faktura.
Om inte stoägaren har inkommit med Gall intyg från veterinär före dygn 90.
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• Uppstallning 100 kr + moms ( 125 kr ) per dygn alt. Bete 60 kr + moms ( 75 kr ) per dygn

• Separat kostnad för ultraljud 600 kr + moms ( 750 kr ). Beräknad kostnad.
• Kostnad för bakt.prov, annan behandling av veterinär eller hingsthållaren samt eventuell
medicin m m debiteras stoägaren.
Stoägaren köper själv stoavgift av SIFavel via hestur.sifavel.se och har först efter detta möjlighet
till betäckning. Stoavgiften skall var betald innan stoet provas mot hingsten.

Hingstägaren/hingsthållaren förbinder sig att:
• att hålla hagarna ordentligt inhägnade med elstängsel • föra journal över varje sto
• dagligen kontrollera brunst.
• omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl.
Hingsthållare äger rätt, att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen
till djursjukhus även om stoägaren ej först kunnat nås.
Stoägaren förbinder sig att betala uppkomna kostnader därvid lag.
Stoägaren är medveten om att:
- sto skall vara oskodd runt om, avmaskad med Ivomec eller liknande preparat före ankomst
- hingstägaren/hingsthållaren äger rätt kvarhålla sto och eventuellt föl till 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 hingsthållaren ( adress ovan ) så snart
resultat är känt, dock senast 30 september 2023. Resultatet rapporteras i SIFavels databas
hestur.sifavel.se
Hästägarförsäkran:
Stoägaren garanterar genom att underteckna detta avtal, att sto/föl - eller annan häst där stoet
varit uppstallad de senaste 3 veckorna inte visat symptom på smittsam sjukdom. Ägaren garanterar att hästarna ej haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar de senaste 3
månaderna.
Stoet avlämnat: ……………

Stoet hämtat :…………………

Stoägare: Namn:…………………………….................................

ev Kund nr: .......................

Adress:……………………………………………post nr………………postort…………………

E-postadress:……………………………………………………………………………………..

Telefon hem:……………………………. Arbete:……………………….. Mobil:………………………..
Godkännande:
Stoägare och Hingsthållare förklarar sig nöjda med detta kontrakt som är upprättat i två exemplar
som utväxlats mellan parterna.
Eventuell tvist angående detta avtal avgörs i tingsrätten i Linköping.

Plats & Datum ……………………………….
Stoägare:……………………………………
Version 2022-01-31

Hingsthållare: ……………………………………

