
Bedækningskontrakt 2019 
DE2006134453 Muni vom Hrafnsholt 

 
 
Navn:____________________________ Fra _______________________________ 
 
Reg. nr.: _________________________ Alder: _______ år 
 
Medfølgende føl Ja/nej:______________ Foderstand ved ankomst:______________ 
 
Hoppen afleveret (dato) _____________  Ormebehandling (dato): ______________ 
 
 
Hoppeejer: 
 
Navn:_______________________________________________________________ 
 
Adresse:_____________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________ 
 
 
Fodring: 
 
Særlig aftale om individuel fodring eller pleje: _______________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Reproduktionsforløb: 
 
Forsøgt ifolet; 2018: Ja__ Nej__      2019: Ja___ Nej___  
 
Folet 2018: Ja__ Nej__     2019: Ja__ Nej__ Folingsdato: _________Levedygtigt føl:______ 
 
 
Sidste brunstdato: _____________ Varighed (antal dage): ______  
 
 
Svaberprøve foretaget: __ Ja attest medbringes.      __ Nej Højgård foretager svaberprøve. 
 
Evt. andre foretagne prøver eller behandling:________________________________  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
__  Hoppeejer er indforstået med at brunstpakken er obligatorisk. 
 
__  Hoppeejer giver hermed fuldmagt til dyrlægen om at behandle hoppen, hvis dyrlægen                                                        
finder det nødvendigt, for at opnå optimale betingelser for ifoling. 
 
Andet:____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 



Brunstpakke: 
Dyrlægearbejdet udføres af Højgård Hestehospitals dyrlæger: 

- Follikelkontrol, så bedækningen udføres på det optimale tidspunkt. 
- Tjekke tidspunkt for ægløsning, samt vurdering af livmoderen efter bedækning 

- Brunstpakken gælder for hele sæsonen, mens hoppen står hos Stald Sepi. 
- Negativ drægtighedsscanning er inkluderet i prisen. 
- Brunstpakken er ikke inkluderet i prisen for bedækningen. 
- Positiv drægtighedsscanning udført af Højgård Hestehospital koster 500 Kr. + moms. 
 
Yderligere undersøgelser, hormonbehandling, samt eventuel efterbehandling afregnes 
ligeledes med Højgård Hestehospital. Vi vil i bredest mulige omfang underrette dig ved evt. 
behandling af din hoppe. Skønner dyrlægen at en eventuel behandling er nødvendig, er ejer 
indforstået med dette og har i denne kontrakt givet sin fuldmagt. 
 
 
Tro og love erklæring: 
Hoppeejeren garanterer ved underskrivelse af denne kontrakt, at hoppe/føl eller anden hest 
som hoppen/føllet har været opstaldet sammen med de sidste 6 uger, ikke har vist eller 
viser tegn på smitsomme sygdomme. 
 
Hoppeejeren garanterer at hoppe/føl ikke har haft kværke, og garanterer at hoppe/føl ikke 
har været i kontakt med kværkesmittede heste de seneste 3 måneder. 
 
 
Praktisk: 
- Håndbedækning og inseminering tilbydes. 
- Der er mulighed for at afhente kølesæd, samt leje af transportkasse. 
- Hoppen skal møde uden bagsko. 
- Hestepas skal medbringes og opbevares af Stald Sepi under opholdet. 
- Hoppen skal være indgræsset inden ankomst (evt. specialaftale kan laves). 
- Oplys venligst ved ankomst om hoppens evt. særlige problemstillinger (eksem etc.). 
- Det anbefales, at hoppen er undersøgt for orm. 
- Hopper skal være influenzavaccineret efter DI’s reglement. 
- Er hoppen ikke ifol tilbydes gratis ombedækning i 2020 (eksl. græs, attest mv.) 
- Er hingsten ikke i vores varetægt i 2020, tilbyder vi ombedækning hos én af Stald Sepis 
eller hingsteejers hingst. 
 
 
Under opholdet: 
- Alle hopper bliver bedækket under gode og ordentlige forhold. 
- Opholdet for hoppe samt eventuelle føl er på ejers egen regning og risiko. Dette gælder i 
al omgang, scanning, under bedækning såvel som på fold og boks. 
- Det anbefales, at hoppe samt evt. føl er forsikret. 
- Stald Sepi forbeholder sig retten til at tilkalde dyrlæge efter vores skøn for ejers regning. 
- Ejer giver Stald Sepi fuldmagt til at transportere hesten, hvis dette må være nødvendigt. 
- Stald Sepi forbeholder sig tilbageholdsret i hesten, hvis ejer ikke opfylder sine økonomiske 
forpligtelser. 
- Alle hopper og føl tilses dagligt.  
- Alle heste går på græsfold, alternativt fold med wrap ad libitum. 
- Hvis ekstra fodring findes nødvendigt, iværksættes dette efter kontakt med ejer.  
- Hopper som udviser aggressiv adfærd i flokken, flyttes til separat fold og ejer underrettes. 



 
Priser: 
 
Bedækningspris    7.000 Kr. 
Afhentning af kølesæd        1.000 Kr. 
Græs fællesfold       45 Kr. Pr. Dag 
Græs enefold     70 Kr. Pr. Dag 
Boks   100 Kr. Pr. Dag 
Ekstra kraftfoder     20 Kr. Pr. Dag 
Attest   292 Kr. 
Brunstpakke                      1.500 Kr. 
 
10% rabat på 1. Klasses hopper. 
 
ALLE priser er ekskl. 25% moms. 
Bedækning samt betaling for opholdet betales før/ved afhentning af hoppen.  
 
 
 
 
Betaling: 
 
Betaling bedes foretaget til  
 
Stald Sepi 
v. Sys Pilegaard 
Vedbyvej 26 
5471 Søndersø 
0045 4088 7845 
info@staldsepi.dk 
 
Danske Bank. Reg. nr. 3344 Kontonummer 11079245 
 
Stald Sepi forbeholder sig retten til at tilbageholde din hoppe og evt. føl indtil fuld betaling 
er gennemført.  
 
 
 
 
Godkendelse af kontrakten: 
 
Hoppeejer og Stald Sepi har læst og godkendt denne kontrakt, som er oprettet i to 
eksemplarer og udvekslet mellem parterne.  
 
 
 
 
 
Sted:____________________________ Dato:_____________________________ 
 
 
 
Hoppeejer:_________________________ 
 
 
 
Stald Sepi:_________________________ 


