
Betäckningsavtal 2019  

För hingsten Blakkur från Knutshyttan, SE2017130906  

Följande sto har lämnats för betäckning  
  
Stoet:_____________________________________ Reg nr:_________________  

Eventuell bedömning: Ext:__________ Rid:__________ Totalt:_________________ 

Övrig information om stoet:____________________________________________ 

Stoets försäkringsbolag:_______________________________________________  

Ankomstdag:_____________________ 

Ägare:____________________________________________________________ 
 
Adress:____________________________________________________________ 
 
Telefon:____________________ Mailadress:_______________________________ 

Stoägaren garanterar att stoet är fullt friskt och inte varit sjuk eller i kontakt med smittade hästar minst tre 
veckor innan ankomst. Sto som tidigare varit hos annan hingst och inte blivit dräktig ska undersökas av 
veterinär innan ankomst för att undvika spridning av ev. infektioner.  
Stoägaren garanterar att fullständig och nödvändig information lämnats om stoet.  

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.  

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  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Stoägaren är medveten om att:  

• Stoet skall vara oskodd och nyverkad runt om  

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

• Stoet ska anmälas och stoavgift betalas av stoägaren till SIF avels´ Språngrulla i Hestur innan stoet 
lämnas 

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

• Hästen står uppstallad på hästägarens egna risk  

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

• 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 Hestur så snart resultat är känt  

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

Avgifter  
Bokningsavgift/språngavgift: 2.000:- inkl moms (1.600:- ex moms) 
Betalas i samband med bokning.  

90 dygns dräktighetsavgift: 8.000:- inkl moms (6.400:- ex moms) 
Faktureras på 90:e dygnet till stoägaren om inte det inkommit med gallintyg från veterinär. 

Dygnsavgift: 60:- inkl moms  

Ston över 8.0 i totalbedömning har 10% i rabatt på 90-dygnsavgiften 

Tillkommer: Ultraljud/ veterinärkostnader, ev resor eller annat som ej uppgivits ovan. Betalning sker 
genom faktura.  
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En extra avgift kommer att tas ut om hästen behöver eksemvård (50 kr/tillfälle), medicinadministrering/
sårvård (50 kr/tillfälle) och hantering av häst i samband med veterinär eller hovslagarbesök (50 kr/tillfälle). 
Gäller dock ej för hantering i samband med rutinultraljud ca dag 17 vilket ingår i standardhanteringen. 

Stoägare och Hingstägare/Hingststation förklarar sig härmed nöjda med detta kontrakt. Det är upprättat i 
två exemplar som utväxlats mellan parterna.  

Ort och datum:______________________________________  

Stoägare: __________________________________________ 

Hingsthållare: _______________________________________ 

Ägare: 
IsHingst AB, organisationsnummer: 

www.blakkur.se  

Betäckningsstation 2019:  

Gardar Gislasson 
Tyskbo 40 
783 92 Stora Skedvi 

Tel: 073-6564444      
   
e-post: info@gardargislason.se 

www.gardargislason.se 
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