Välkommen med ditt sto till Kjarval från Knutshyttan SE2013105606 Detta
betäckningskontrakt gäller för:
Sto_______________________________regnr_____________________
Stoägare:____________________________________________________
Adress:_____________________________________________________ Tel
nr:______________________________________________________
Mail:_______________________________________________________
Ankomst datum__________________
Hämtdatum____________________
Stoet ska vid ankomst vara avskodd, nyverkad, och avmaskad minst 10 dagar före
avlämning. Försäkringsbolag är___________. Stoet ska under de senaste månaderna
ej ha varit i kontakt med häst som kan ha haft smittsam sjukdom och inte heller själv ha
visat tecken på sådan. Vid eventuell sjukdom eller skada konsulteras stoägaren innan
veterinär tillkallas, däremot om hingsthållaren anser att skadan/sjukdomen är akut
förbehåller han/hon rätten att tillkalla veterinär utan att först tagit kontakt med
stoägaren. Sto som haft problem med att bli dräktig eller under senaste dräktigheten
kastat foster ska ha genomgått veterinärundersökning för att utesluta sjukdom.
Stoets uppehälle
Uppstallning i box till en kostnad av 100kr/dag eller på bete 60kr/dag. Uppstallning i
box endast vid speciella skäl.
För hästarnas och personalens säkerhet tar vi bara emot hästar som med lätthet går att
fånga i hagen, de måste dessutom gå att leda i grimma och vara vana att bli uppbundna.
En extra avgift kommer att tas ut om hästen behöver exemvård (50 kr tillfälle),
medicinadministrering/sårvård (50kr/tillfälle) och hantering av häst i samband med
veterinär eller hovslagarbesök (50kr/tillfälle). Gäller dock ej hantering i samband med
rutin-ultraljud ca dag 17 vilket ingår i standardhanteringen.
Dräktighet fastställs med ultraljud innan stoet lämnar hingsten. Stoavgift tillkommer
enligt aktuell SIF tariff. För att stoet ska släppas till hingst ska kvitto uppvisas
vid ankomst.
Språngavgift 3000kr. Resterande 7000kr betalas på 90 dagar. Betalas till BG 58700832, märk gärna med stoets namn.
SIF stoavgift skall vara betald innan stoet anländer. Betesavgift, ultraljud samt ev andra
veterinärkostnader betalas innan stoet hämtas allternativt på plats vid avhämtning till
hingsthållare. Stoägaren är skyldig att meddela fölning inom 7 dagar till hingstägaren så
att fakturering kan ske.
Endast handbetäckning.
Under betäckningssäsongen 2018 handbetäcker Kjarval. För att stoet ska erhålla plats
till hingst skall språngavgiften på 3000kr betalas i förskott. Maila namn och adress för

bekräftelse och kvitto.
Alla priser är inklusive moms.
Stoet står på ägarens eget ansvar under betäckningsperioden.
Stoägare och hingsthållare förklarar sig nöjda med avtalet. Avtalet uppförs i två
likalydande exemplar
Ort_____________________ Datum_________________________

Stoägare_____________________ Hingsthållare_____________________

