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Betäckningsavtal har träffats mellan undertecknade parter 

 
 

Avtalet avser betäckningssäsongen 2012 med hingsten Jór frá Kjartansstöðum 

 

och gäller betäckning av stoet .................................................. Regnr  ................................................  

Stoets ägare .........................................................................................................................................  

Adress  .................................................................................................................................................  

Tel .......................................................... Stoet lämnas den  ................................................................  

 

 

Betäckningsmetoden är fribetäckning och/eller handbetäckning. Jór kommer att vara i Västeråsen fr o m mitten av maj 

och hela betäckningssäsongen. 

Stoet och ev. föl går hos oss på stoägarens risk och ansvar och bör vara försäkrat, influensa-  och stelkrampsvaccinerat. 

Vi kommer att ta hand om ert sto på bästa sätt och se till att hon får det bra.  

Stodagbok förs. 

Ekonomiska uppgörelser: 

 Språngavgiften är 5 000 SEK varav bokningsavgift 1 000 SEK. Ange stoets namn vid betalning och att det gäller 

boknings- respektive språngavgift. Bokningsavgift betalas vid bokning och denna återfås endast om hingsten inte 

skulle komma. Resterande 4 000 SEK betalas innan stoet tas hem. Betalning på bankgiro 5630-3050 (Västeråsens 

Islandshästar).  

 Betesavgift  40 SEK / dag respektive uppstallningsavgift  70 SEK / dag faktureras stoägaren.  

 Kostnad för ultraljud faktureras stoägaren. 

 Levande fölavgift: 7500 SEK faktureras stoägaren och betalas till hingstägaren vid 90-100 dagars dräktighet. 

 SIFs stoavgift tillkommer. 

 

Alla avgifter utom stoavgiften är inklusive 25% moms. 

 
Språngavgiften betalas oavsett om stoet är konstaterat dräktigt eller ej. Har stoet gått gall, resorberat eller kastat tidigare säsong, ska 

stoet veterinärkontrolleras och bakteriologiskt undersökas innan hon lämnas för betäckning. Intyg ska uppvisas för hingsthållaren.  

 

Stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport (fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat föl/sto) till ägaren (adress se nedan) så 

snart resultatet är känt, dock senast 10 sept. fölningsåret. Om stoet fött ett levande föl, kommer betäckningsrapport (språngsedel) att 

utlämnas, så snart levande fölavgiften är betald. 

 

Hästägarförsäkran: 

Jag försäkrar att stoet har de senaste 3 veckorna varit frisk och ej på något sätt varit i kontakt med hästar eller vistats i någon miljö där 

smittsam sjukdom har förekommit. 

 

Stoet ska vara avmaskad, avskodd och verkad innan ankomst. Kopia av hästpass lämnas till hingsthållaren. Skulle stoet behöva 

veterinärvård, kontaktar vi ägaren först. Vid akutfall tar vi dock omedelbart kontakt med veterinär. Ägaren står för alla kostnader. 

 

Västeråsen den ……………….. 2012 

 

 

__________________________________                 _________________________________________ 
Stoägare                        Lena Fernlund/Gudni Agustsson  


