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Betäckningsavtal

Medtag avtalet ifyllt och påskrivet i två exemplar när stoet lämnas.
 

Friskhetsintygande
Genom detta avtal garanterar stoägaren att stoet är fullt frisk och att stoet inte heller 
varit sjuk eller i kontakt med smittade hästar under minst tre veckor innan ankomst till 
gården. 

Förberedelser innan ankomst till gården
1. Om stoet varit betäckt av annan hingst men inte tagit sig ska stoet vara undersökt av 

veterinär för att utesluta infektion eller undersökas av våran veterinär på första brunsten. 
2. Bakterieprov krävs på första brunsten om stoet gått gall eller fött dödfött, vi kan ta 

på plats. 
3. Stoet ska vara oskodd och nyverkad.
4. Stoet ska vara avmaskade före ankomst.
5. SIF’s stoavgift betalas innan ankomst via https://hestur.sifavel.se/
6. Språngavgiften skall vara betald via swish innan ankomst

Stoägarens åtagande genom detta avtal
1. För att konstatera dräktighet ska stoägaren ordna ett ultraljud senast 45 dagar efter 

betäckningen. 
2. Stoägaren förbinder sig att lämna en fölningsrapport om fölningsresultatet, inklusive 

bild när fölningen är klar. 
3. Betäcka stoet minst två brunster.
4. Att vid hämtning av stoet betala betesavgiften via swish.
5. Under fribetäckningen tar vi hand om ert sto efter bästa förmåga. Måste hon gå i 

egen hage tillkommer kostnad för det.
6. Hingstägaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl tills dess full betalning 

skett (utnyttjande av retentionsrätt) och för att täcka kostnader. 
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Kostnader
1. Fribetäckning
2. Språngavgift: 3 500 sek inkl. moms
3. 90 dygn dräktighet: 3 000 sek inkl. moms
4. Eventuella veterinärkostnader
5. Beteshage: 70 sek/dygn
6. Egenhage: 100 sek/dygn

Friskrivning
Vi tar hand om ert sto och föl efter bästa förmåga. Vi tar däremot inget ansvar för 
eventuella skador på sto/ föl eller som de orsakat på andra hästar.
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Avtal 
Detta avtal är upprättat i två exemplar.  Parterna tar var sitt exemplar. 

Ort             Datum
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Stoägaren

Namnteckning

Namnförtydligande

Hingsthållaren

Namnteckning

Namnförtydligande

Louise Sieka

Stoet
Namn

Registreringsnummer

Ankomstdatum 

Ägaren stoet
Namn

Adress

Telefon

E-post
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