
BETÄCKNINGSAVTAL "DEILIR" 

 
Stoägare:…………………………………………………………pers.nr.……………………………………… 

 

Adress:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postnr:…………………………. Postort:……………………………………………………………………….. 

 

Tel 1:…………………………….. Tel 2:……………………………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sto:……………………………………………………………… Reg nr:………………………………………. 

 

Ankomst datum:……………….  Övrig information om stoet:…………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ovan nämnda stoägare har bokat plats för angivet sto hos Deilir för betäckning  under säsongen 2019. 

Fribetäckning / handbetäckning. Hingstägare Anita och Johnny Gliving, Hvidagårdens Islandshästar.   
 

Priser: 

Språngavgift 3,000k      Dräktighetsavgift 5,000kr     Betesavgift 40kr / dag    

Ultraljud  tillkommer SIF´s stoavgift betalas av stoägaren innan ankomst.  Rabatt vid fler än ett sto och till 

stambokförda ston. Se hemsida. 

 

Om sto vid ultraljudskontroll efter 90 dagar inte är dräktig återbetalas dräktighetsavgiften eller gratis 

ombetäckning. 
 

Samtliga kostnader förknippade med betäckningsverksamheten ska vara betalade innan stoet lämnar 

hingsthållaren. Kontant eller Bg 872-6168 Hvidagården Konsult AB. Vid utebliven betalning äger hingstållaren 

rätt att  kvarhålla sto och eventuellt föl till dess full betalning skett (utnyttjande av retentionsrätt) 
 

Är stoet försäkrat?…………… Bolag…………………………………… 

Vid skada eller sjukdom står vi för förmedling av veterinär, räkning ska vara betald senast när stoet hämtas. 

Hingsthållare äger rätt att tillkalla veterinär om det ej varit möjligt att komma i kontakt med ägaren. 
  
Stoet och ev. föl lämnas på ägarens egen risk. Hingsthållare förbinder sig dock att efter bästa förmåga 

omhänderta sto och ev. föl. 
 

Pass ska lämnas hos hingsthållare. Stoet ska vara oskodd och avmaskad. Föl äldre än 8 veckor ska också vara 

avmaskade. 
 

Hästägarförsäkran: 

Jag försäkrar på heder och samvete: 

 att stoet under de tre senaste veckorna, räknat från denna dag, inte visat några tecken som    kan tyda på 

smittsam sjukdom. 

 Att stoet under de tre senaste veckorna inte åkt transport, varit uppställd i stall eller gått på bete där smittam 

sjukdom mig veterligen förekommit. 

 Att stoet under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som kan ha haft smittsam sjukdom. 

 

Datum ………../………..-……….. 

 

……………………………………                                                   …………………………………..  

hingstägare                                                                                          stoägare 

 

Anita Gliving                                                                                   

Vrånghult Norra Botorp                                                                      

597 94  Åtvidaberg                                                                               

E-mail. info@hvidagarden.se  www.hvidagarden.se 

Tel: Anita 0707-288354   Johnny 070-6043699 

mailto:info@hvidagarden.se

