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14-03-05

BEDÆKNINGSAFTALE

Undertegnede Navn:
Adresse:
Tlf.nr.:

accepterer hermed nedenstående vilkår for bedækning af hoppen
                                                                                                                    , reg.nr.                               , med
hingsten Jarl fra Granbakken (stambogsnr. DK191) hos 
Stutteri Bakkeholm v/ Lars Simonsen, Tinghusevej 40, Mårum, 3230 Græsted/

Periode fra:                                                                                             til (cirka):                                                         

1. Ved ankomsten skal hoppen,

- være ubeskoet på alle fire ben,

- møde med original stambogsattest,

- møde med attest for svaberprøve undtagen hopper med føl,

- være sund og rask og have fået ormekur ca. 4 dage før ankomst eller dokumenteret gødningsprøve
uden orm, og

- være vaccineret mod hesteinfluenza og stivkrampe.

Det anbefales, at hoppen går to brunstperioder hos hingsten. Jarl er dyrlægekontrolleret og bakterologisk undersøgt, før
bedækningerne begynder. Jarl er også godkendt til avl i Sverige, og herunder undersøgt for spat og sommereksem, da
hingste ikke får bedækningstilladelse i Sverige, hvis blot hingsten har en af lidelserne, der kan være arvelige.

2. Mens hoppen er på Bakkeholm, går den på hoppeejerens eget ansvar og risiko. Hopperne går på solidt
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 bestiller 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 foldene,
hvor flokken går. Normalt er der mulighed for at få adgang til hoppen hver morgen og aften samt hele dagen i
weekenderne, men kun efter aftale.

4. Hvis scanning efter bedækning viser, at hoppen ikke er kommet i fol, kan hoppen komme på et opsamlingshold
på Stutteri Nilsgården i Skåne samme år (2005). Får den ifolede hoppe ikke et levedygtigt føl (d.v.s. ikke
overlever det første døgn), har hoppeejeren ret til en gratis ombedækning (ekskl. Græspenge og indberetning) i
sæsonen 2006 mod omgående at give Bakkeholm meddelelse om begivenheden med dokumentation fra
dyrlæge.

5. Bedækningsprisen pr. hoppe for sæsonen 2003 er kr. 3.000 kroner inkl. Moms (600 kr.) Gebyr for indberetning
af bedækning til Landskontoret for Heste er inkluderet i prisen. Fold-/græspenge pr. hoppe pr. dag udgør kr. 25
inkl. moms. Beløbene forfalder til betaling ved afhentning af hoppen.

6. Landskontoret for Heste sender meddelelse om hingsteholderens indberettede bedækningsskema samt
formular for egen anmeldelse af foling.

Mårum, den     /      2005                         , den      /    2005
For Stutteri Bakkeholm: Som hoppeejer:

Stutteri Bakkeholm
Islandske heste i Mårum
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