
Bedækningsbetingelser 2018 for  
Hnokki fra Fellskoti   IS2003188470 
 
Navn:___________________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________ 
 
Post nr.:___________ By:___________________________________________ 
 
Email:_____________________ Tlf.nr.____________ Mobil nr._____________ 
 
 
Hoppens navn:________________ fra____________________________ 
 
Feif nr.:_____________________ Blup.:_______ Kåring.:_____/_____/_____ 
 
Forventet ankomst.:_____/_____/_____kl.______ 
 
Al inseminering foregår hos Højgaarden Islandsheste ApS, Sepstrupvej 19, 8653 
Them. 
 
Bedæknings og øvrige priser: 
 
Sæt kryds 
O        Kåret hopper over 7.75 total eller over BLUP 115 total Kr.  11.000,- 
O        Andre hopper     Kr.  13.000,- 
 

• Græspenge pr. døgn kr. 70,- 
• Bedækningsindberetning kr. 280,- 
• Boks pr. måned kr. 2000,- (begrænset antal) 
• Speciel fodring (foder medbringes) pr. dag kr. 25,- 
• Ved hopper med sommereksem aftales individuelt behov 

 
Alle priser er i DKK og + MOMS. 
 
Betaling: 
Ved booking betales kr. 4.000,- plus moms i spring gebyr pr. hoppe, dette beløb 
fratrækkes bedækningsprisen ved endelig fakturering.  
 
Booking er først endelig når beløbet og denne aftale er modtaget. Beløbet indsættes 
på flg. Konto: Reg nr. 6181 konto nr.  0009872116 
IBAN	  DK8461810009872116	  Swiftadresse	  KRONDK22 

Såfremt hoppen ikke bliver drægtig faktureres resten af bedækningsprisen ikke, der 
er i sådan tilfælde heller ikke ombedækning. 
 
Betaling af rest beløb for bedækning, dyrlæge og andet, skal senest ske ved 
afhentning af hoppen mod faktura. 
 
Dyrlæge: 
 



Der tilkommer udgifter til dyrlæge (brunstpakker, scanning, folikel kontrol osv.) 
disse faktureres direkte fra dyrlæge til hoppe ejeren men betales inden hoppens 
afgang, se vedlagte. 
 
 

 
Ved fremmøde 

 
• Hoppen skal være sund, rask og smittefri, den skal være fuld håndterbar for 

hånd, samt møde ny beskåren uden sko på alle 4 ben. 
 

• Hoppen møder med ren svabberprøve. 
 

• Vaccinationer skal være ok, vaccinationskort / pas fremvises. 
 

• Der skal fremvises original stamtavle. Medbring evt. kopi. 
 

• Hoppen skal være håndterbar og skal kunne fanges på fold. 
 
Under ophold 
 

• Hoppen går under betryggende forhold med opsyn flere gange dagligt, den 
skal være indgræsset inden ankomst. 

 
• Der tages hensyn til heste der kræver særlige forhold med hensyn til eks. 

foder og eksem, (evt. mod merudgift alt efter hvor omfattende) 
 

• Ved behov for dyrlæge til hoppen, kontaktes dyrlægen for hoppe- ejerens 
regning og hvis muligt kontaktes hoppe ejeren først. 

 
• Alle hopper bedækkes ved inseminering. 

 
• Det anbefales hoppens ejer at lade hoppen scanne inden den forlader 

hingsten. Scanningen udføres af rutineret hestedyrlæge og betales af 
hoppeejeren, se vedlagte prisliste. 

 
Efter bedækning 
 

• Gratis ombedækning ved manglende levede føl(mindre end 24 timer 
gammelt), året efter. Dette kræver hoppen er scannet drægtig og at den fulde 
bedæknings er betalt.  

• Ved ombedækning betales der for græs og attest til landskontoret samt et 
springgebyr på kr. 2500,- + moms.  

 
 
Bemærkninger: 
 
 
 
Hoppe ejeren har læst betingelserne og er indforstået hermed. 
 
 
 
Dato / 201 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  ____________________________ 
Hoppe ejer    Hnokki fra Fellskoti ApS 


