Bedækningskontrakt 2022 - Eysteinn fra Elmehøj
DK2015100160

Hoppeejers navn: _______________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
Mobilnr: ______________________________________________________________
Mail: _________________________________________________________________
Hoppens navn: _________________________________________________________
Reg nr: _______________________________________________________________
Føl ved siden ved ankomst: ________________________________________ (Ja/Nej)
Forventet ankomstsdato: _________________________________________________
Bedækning ved hingsten Eysteinn fra Elmehøj på Stutteri Elmehøj, Elmegårdsvej 31,
3300 Frederiksværk.
Eysteinn bedækker et begrænset antal hopper i sæsonen 2022.
Eysteinn bedækker for hånd hele perioden. Der vil altid være minimum to personer til
stede ved bedækning.
Eysteinn er testet negativ for CEM d 18/2-2022.
Ved ankomst
Hoppen skal være uden sko på alle 4 ben. Sko kan evt tages af på Stutteri Elmehøj.
Hoppen skal være sund og rask, ikke have været i kontakt med syge heste de sidste 3
uger og minimum have været fri fra kværke i 3 måneder før ankomst.
Der skal medbringes original hestepas, som opbevares hos hingsteholder indtil hoppen
afhentes igen.
Der skal medbringes dokumentation på ren svaberprøve, undtagen for hopper med føl
der møder i følbrunst efter ukompliceret fødsel. Svaberprøve kan også tages hos
hingsteholder for hoppeejers regning.
Der skal medbringes 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. CEM testen kan også tages hos hingsteholder for hoppeejers
regning. Det foretrækkes at CEM testen tages så tæt på ankomst hos hingsten som
muligt.
Hoppeejer skal oplyse om aggressiv adfærd eller tidligere problemer ved hingst og
ifoling.

Hvis der skal tages særlige hensyn til hoppen og evt. føl skal hoppeejer informere om
det inden ankomst. Er det tidskrævende vil der blive opkrævet et beløb for den ekstra
pleje.
Ophold
Hopperne opstaldes enten på enefold eller sammen med andre hopper, der er hos
Eysteinn.Hopperne fodres med græs eller god kvalitetswrap. Kræver hoppen yderligere
tilskud kan dette udføres efter aftale.
Hoppen opholder sig på Stutteri Elmehøj 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 bedækning eller ophold.
Det anbefales at hoppen og evt. føl er forsikret.
Dyrlægearbejde (fx scanning og evt andet dyrlægearbejde) faktureres separat af
hingsteholders dyrlæge.
Priser
Reservationsgebyr: 1500 kr + moms
Restbeløb hopper kåret med 7.70 eller derover: 4500kr + moms
Restbeløb hopper med BLUP 110 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 betales ved reservering af bedækning. Reservationsgebyret
refunderes ikke.
Først når kontrakt er indsendt og reservationsgebyr er betalt, er pladsen reserveret.
Restbeløb betales ved hoppens afhentning.
Hertil kommer ophold, hvor der kan vælges fgl (Sæt kryds ved ønskede):
__ Fold med andre hopper: 50kr pr dag inkl moms
__ Fold alene: 80kr pr dag inkl moms
Hvis hoppen skal blive på Stutteri Elmehøj indtil den scannes drægtig, skal hun hentes
senest 2 dage efter positiv drægtighedsscanning. Derefter lægges der 50% oveni
foldprisen pr dag.

Og hoppeejer betaler bedækningsindberetning efter DIs gældende takst 2022 (normalt
370kr inkl moms).

Ved ikke levedygtig føl
Hvis hoppen ikke kommer ifol i sæsonen 2022 betales der kun reservationsgebyret +
ophold + attest.
Hvis hoppen får et ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt) er der
ombedækning mod et springgebyr på 2000kr + moms + ophold + 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 2022

_______________________________
Hoppeejers underskrift

