
 

Charlotte Cook og Lars Simonsen Mobil Charlotte 61 30 67 22 Stutteri Bakkeholm 
Bakkeholm, Tinghusevej 40, Mårum Mobil Lars 21 41 05 26 CVR.Nr 30 63 67 08 
DK-3230 Græsted Email info@bakkeholm.dk www.bakkeholm.dk 

Kontrakt 2016 
 

Bedækningsaftale for hopper til Lykill frá Blesastödum   
  

Undertegnede Navn: 
 
Adresse:    
 
Tlf.nr.:  Mobil  e-mail 
 
accepterer hermed nedenstående vilkår for bedækning af hoppen: Navn___________________________ 

 
reg.nr. ________________________________ 
med hingsten Lykill frá Blesastödum hos Stutteri Bakkeholm v/Charlotte Cook og Lars Simonsen,  
Tinghusevej 40, Mårum, DK-3230 Græsted, Danmark. Spóliant bedækker fra 1. juni og til 15. juli på Bakkeholm. 
 
1. Ved ankomsten skal hoppen, 

- være ubeskoet på alle fire ben (har hoppen sko på, bliver ejer faktureret smedearbejde for at fjerne skoene)  

- møde med original stambog, 

- møde med attest for svaberprøve undtagen hopper med føl eller aftale om, at Bakkeholm tager svab 

- være vaccineret mod hesteinfluenza og stivkrampe.  

- være sund og rask og have fået ormekur ca. 4 dage før ankomst eller dokumenteret gødningsprøve uden orm, og 
minimum have været fri for kværke i 3 måneder før ankomst 

- Ejer skal oplyse hoppen er dyrlægeforsikret ved ankomst. Hoppeejeren skal oplyse Bakkeholm om aggressiv adfærd hos 
hoppen eller tidligere problemer ved hingst – også i forhold til ifoling 

 
Det anbefales, at hoppen går to brunstperioder hos hingsten. 
 
2. Mens hoppen er på Bakkeholm, går den på hoppeejerens eget ansvar og risiko. Hopperne går på indhegnede folde med 
adgang til vand og sliksten. Der bliver flere gange dagligt ført opsyn. Ved problemer i hesteflokken tages hoppeejeren med på 
råd, om muligt. I tilfælde af uheld eller sygdom sørger Bakkeholm, hvor det skønnes nødvendigt, dyrlæge på hoppeejerens 
regning. 
 
3. For at undgå unødvendige forstyrrelser i hesteflokken er der kun efter aftale med Bakkeholm adgang til stoddet. Normalt er 
der mulighed for at få adgang til hoppen hver morgen og aften samt hele dagen i weekenderne, men kun efter aftale. 
 
4. Bedækningsprisen pr. hoppe for sæsonen 2016 er kr. 9.500  inkl. moms. Evt. rabataftale noteres nederst på kontrakter. 
Gebyr for indberetning af bedækning til Dansk Islandshesteforening er inkluderet i prisen. Fold-/græspenge pr. hoppe pr. dag 
for hopper i stod udgør kr. 45 kr. inkl. moms. Rabat ved flere hopper til enten Lykill eller Bakkeholms to øvrige hingste.Spørg 
Bakkeholm om tilbud. Springafgiften på 2.000 betales ved ankomst  – græspenge og dyrlægearbejde udført af Bakkeholm 
Hestepraksis samt ifolingsbetaling ved scannet ifol  opkræves ved afhentning af hoppen/hopperne. Pris for hopper med 
særforplejning (forfangne, boksplads, enefold  mm.) aftales med Bakkeholm. Se i øvrigt tilbud om bedækningspakker ved svab, 
scanning mm. På www.bakkeholm.dk 
 
5. Det anbefales, at alle hopper scannes af egen dyrlæge eller Bakkeholm Hestepraksis før afgang fra Bakkeholm. Hvis 
hoppeejeren ønsker at tage hoppen hjem før 17 dagen fra sidste bedækning forfalder hele betalingen på 9.500 kr. Evt. 
reduktion i pris for manglende drægtighed først refunderes ved attest fra egen dyrlæge for mgl. drægtighed efter 17. dagen. Der 
tilbydes ombedækning ved kastning eller dødfødt føl hos valgfri hingst hos enten Bakkeholm eller Stutteri Lipperthof ved 
omgående kontakt efter hændelsen. Hopper som ikke er konstateret drægtige 15. juli 2016 kan enten følge med Lykill til 
Teeland eller få ombedækning hos Spóliant fra 15. juli  uden betaling af ny bedækningsafgift. 
 
6. Dansk Islandshesteforening sender på opfordring meddelelse om hingsteholderens indberettede bedækningsskema samt 
formular for egen anmeldelse af foling. 

 
Læs i øvrigt gode råd om hoppe til hingst på www.bakkeholm.dk 

 
Mårum, den   / 2016  

 
 
-----------------------------------  --------------------------- 
Stutteri Bakkeholm    Hoppeejer: 
 
Rabataftaler 
Græspenge: Rabat for hopper fra Jylland/Fyn og Sverige – 3 ugers fri græs 
Flere hopper til Spóliant: 6 uger fri græsning for hoppe nr. 2 
Flere hopper til Bakkeholm-hingste – rabatter gives på bedækningen af Bakkeholms egne hingste 
Anden rabataftale:  
Betalt depositum ___________________________ 

Stutteri Bakkeholm 
Islandske heste i Mårum 



09.05.2016 
 
 
 
Side 2 
 
 
 
 
 

Koncernsekretariatet Telefon 44 68 33 11 Topdanmark 
Forsikring A/S 
Borupvang 4 Fax 44 68 26 68 Reg.nr. 
VIR173001 
2750 Ballerup E-mail topdanmark@topdanmark.dk 

Anden bedækningsaftale: 


