
 

Vibys Islandshästar HB, Sörgården, 732 95  ARBOGA 

Tfn: 0589-121 85, Fax: 0589-183 99, E-mail: anna@vibysislandshastar.com 

Godkänd för F-skatt Orgnr: 969656-9012, bankgiro: 5622-7374 

När det är dags för en paus från vardagen! 

Vibys Islandshästar HB 

Avtal avseende betäckning med Edall frá Lýtingsstödum IS2007157860 
 
Hingstägare: Ulla & Lars Hedenskog, Glava Glasbruk, Snipa, 67020 GLAVA 
Hingsthållare: Vibys Islandshästar HB, Sörgården, 73295 ARBOGA 
 
Undertecknad stoägare har detta datum bokat plats för betäckning av: 
Stoet…………………………………………..   Reg nr:……………………………………. 
Eventuell bedömning:  År …………..   Land …………………..   Totalpoäng ………….. 
 
Kopia av hästpasset samt undertecknat exemplar av detta kontrakt skall lämnas till hingsthållaren 
vid bokning. Hästpasset skall förvaras på Vibys Islandshästar under perioden stoet är på 
betäckning. 
 
Betäckningsmetoden är handbetäckning. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och 
se till att hon har det bra. Vi vill däremot gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter (ex svårfångad, 
exem, svårt att anpassa sig i flock etc.). Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa-och 
stelkrampsvaccinerat. Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller 
för skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer. 
 
Beräknad ankomst till Viby: …………………………. 
 
Övrig information om stoet:  ……………………………………………………………………………… 
 
Har stoet varit på betäckning? 
År 2011……hos hingsten……………………………………..Resultat av betäckning?..................... 
Har stoet tidigare gått gall, problem med könssjukdomare, kastat eller fött dött föl?...................... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om stoet varit hos annan hingst under 2012, skall intyg om gall och negativt bakt.prov uppvisas. 
 
Betalning: 
       

 Språngavgift 3500 inkl. moms + 300 stoavgift ej moms betalas in på bg 56227374 Vibys 
Islandshästar HB.. Betalas senast i samband med ankomst. 

 90 dygns avgift 6500 inkl. moms betalas till Ulla o Lars Hedenskog plusgiro:765 854-5 Lars 
Hedenskog efter fakturering. Mer om 90-dygnsavgiften längre ner i avtalet. 

 Betesavgift 40 kr/dygn inkl. moms. Faktureras av Vibys Islandshästar HB. 

 Veterinäravgift 1800 exkl. moms (inkl. nödvändiga ultraljudsundersökningar samt gyn koll, ej 
veterinärbehandling) eller avgift per ultraljud. Faktureras av Vibys Islandshästar HB eller 
direkt av veterinären. 

 
Hingstägaren/hingsthållaren förbinder sig att: 

 Att hålla hagarna ordentligt inhägnade med elstängsel 

 Föra journal över varje sto 

 Dagligen kontrollera brunst 

 Omedelbarn underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl. 
 
Hingsthållaren äger rätt, att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till 
djursjukhus även om stoägaren ej först kunnat nås. Stoägaren förbinder sig att betala uppkomna 
kostnader därvid lag. 
 
Stoägaren är medveten om att: 

 Sto skall vara oskodd runt om, avmaskad med Ivomec eller liknande preparat innan 
ankomst. 

 Intyg om neg. vaginalt bakt.prov samt cytologistkt prov krävs från sto som tidigare gått gall, 
kastat eller fött dött föl eller varit hos annan hingst innan ankomst. 

 Hingstägare/hingshållare äger rätt att kvarhålla sto till dess full betalning skett. Försälja sto 
och ev. föl på anmodan av kronofogden efter dom eller bevis om betalningsföreläggande. 


