Ferill frá Búdarhóli IS2010184301
Bedækningsaftale 2021
Ferill bedækker i sæsonen 2021 hos:

Hedebo Töltheste, Frugthaven 52, 5462 Morud, mail: mie_knudsen@hotmail.com, tlf: 23313779
Hoppe og (ansvarlig)ejer:
Hoppenavn:____________________________ Fra ______________________________
Reg. nr.: _________________________
Medfølgende føl Ja/nej:______________ Foderstand ved ankomst:______________
Hoppen afleveret (dato) _____________ Ormebehandling (dato): _______________
Evt. kåring:_______________________________
Navn på rugehoppe ved embryotransfer____________________________

Hoppeejer:
Navn:_______________________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Særlig aftale om individuel fodring eller pleje:
______________________________________________________________________________________________
Reproduktionsforløb
Forsøgt ifolet: 2021: Ja__ Nej__ Folet 2021: Ja__ Nej__ Forsøgt ifolet: 2020: Ja__ Nej__ Folet 2020: Ja__ Nej__
Folingsdato 2021: _________Levedygtigt føl:______ Sidste brunstdato: _____________
Varighed (antal dage): ______
Svaberprøve foretaget: __ Ja, attest medbringes. __ Nej, Højgård Hestehospital bedes foretage svaberprøve.
CEM test foretaget inden ankomst: Ja_____ attest medbringes. __Nej, Højgård Hestehospital bedes foretage CEM test.
Pris på svaberprøve kan oplyses ved henvendelse, pris på udtagning og analysering af CEM prøve er ej fastlagt pt.
Evt. andre foretagne prøver eller behandling:
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Tro og love-erklæring
Hoppeejer står inde for, at hoppe/føl er 100% rask(e), og at heste, som hoppen/føllet har været opstaldet sammen med
de sidste 6 uger, ikke har vist eller viser tegn på smitsomme sygdomme.

Ombedækning
Der ydes fri ombedækning samme sæson, og det anbefales at forsikre fosteret efter konstateret drægtighed, såfremt der
ikke kommer levedygtigt føl. Året efter tilbydes ombedækning til kr. 3.500,00 (eksl. græs, attest mv.) Ombedækning kan
ikke videregives eller sælges til anden side.

Brunstpakke (er kun gældende ved valg af brunstpakke)
Pakken er et tilvalg, som vi anbefaler til alle hopper. Pakken optimerer ifolingsprocessen.
Dyrlægearbejdet udføres af Højgård Hestehospitals dyrlæger og omfatter:
•
•
•
•
•
•

Follikelkontrol, så bedækningen udføres på det optimale tidspunkt.
Kontrol af tidspunkt for ægløsning, samt vurdering af livmoderen efter bedækning.
Brunstpakken gælder for hele sæsonen, mens hoppen står hos Hedebo Töltheste.
Negativ drægtighedsscanning er inkluderet i prisen.
Brunstpakken er ikke inkluderet i prisen for bedækningen.
Positiv drægtighedsscanning udført af Højgård Hestehospital koster kr. 625,00 inkl. moms.

Yderligere undersøgelser, hormonbehandling, samt eventuel efterbehandling afregnes ligeledes med Højgård
Hestehospital. Vi vil hurtigst muligt underrette dig ved evt. behandling af din hoppe. Skønner dyrlægen, at en eventuel
behandling er nødvendig, er ejer indforstået med dette og giver med nærværende aftale sit samtykke hermed. Hoppeejer
giver fuldmagt til dyrlægen om at behandle hoppen, hvis dyrlægen finder det nødvendigt for at opnå optimale betingelser
for ifoling.
Andet:

Praktisk
•
•
•
•
•
•
•
•

Embryotransfer kan tilbydes efter særlig aftale med ansvarlig dyrlæge.
Hoppen skal møde uden sko.
Hestepas skal medbringes og opbevares af Hedebo Töltheste 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.
Ferill vil deltage i enkelte udvalgte stævner hen over sæsonen. Vi vil informere herom på vores facebookside.

Ankomst og ophold
•
•
•
•
•

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.
Hedebo Töltheste forbeholder sig retten til at tilkalde dyrlæge efter vores skøn for ejers regning. - Ejer giver
Hedebo Töltheste fuldmagt til at transportere hesten, hvis dette må være nødvendigt.
Hedebo Töltheste forbeholder sig tilbageholdsret af hesten, indtil ejer har opfyldt sine økonomiske forpligtelser.

2 af 3
Vers.1 11/01-2021

•
•
•

Alle hopper og føl tilses dagligt. - Alle heste går på græsfold, alternativ, 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 enefold, og ejer underrettes.

Priser og betaling
**ALLE priser er INKL. 25% moms.**
➢
➢

Bedækningspris 11.250,00 (kr. 9.000,00 ekskl. moms)
Attest til Dansk Islandshesteforening eftergældende takst for 2020

Kryds af for valg af følgende:








Bedækning kr. 11.250,00
Brunstpakke kr. 1.875,00
Håndteringsgebyr ved fravalg af brunstpakke kr.1.000,00
Græs fællesfold kr. 50,00 pr. dag
Græs enefold kr. 90,00 pr. dag
Boks kr. 125,00 pr. dag
Ekstra kraftfoder (kræver boks eller enefold) kr. 25,00 pr. dag.

For rugehoppe:






Håndteringsgebyr kr. 1.000,00
Græs fællesfold kr. 50,00 pr. dag
Græs enefold kr. 90,00 pr. dag
Boks kr. 125,00 pr. dag
Ekstra kraftfoder (kræver boks eller enefold) kr. 25,00 pr. dag.

Særlige tilbud hvoraf KUN ét kan benyttes (kryds af):



Tidlig reservation - minus 10% rabat + 5 dages gratis ophold! Gælder ved reservation inden 1. marts 2021
Tidlig reservation for hopper kåret med 7.75 eller derover - minus 15% rabat + 5 dages gratis ophold! Gælder ved
reservation inden 1. marts 2021




Hopper kåret med 7.75 eller derover - 10% rabat.
Ved flere hopper - 10% rabat. Der udfyldes ekstra side 1 for efterfølgende hoppe(r).

Der betales booking/springgebyr på kr. 3.500,00 af bedækningsprisen til konto 6863 1098750 i Nordfyns Bank. Dette
udgør administrationsomkostninger/springgebyr og returneres ej, hvis hoppen ikke kommer ifol og ej heller ved aflysning
af den reserverede bedækning. Reservation er gældende, når aftale og bookinggebyr er modtaget. Restbeløbet for
bedækning, samt alle øvrige udgifter, som hingsteholder har haft i forbindelse med opholdet, og som skal betales særskilt
af hoppeejer, skal være betalt senest ved afhentning.
Underskrift
Med nedenstående underskrift, indgås aftale om bedækning. Hoppeejer er indforstået med samtlige ovenstående
betingelser:
Dato:

Dato:

Hoppeejer

Hedebo & Brooksby I/S
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