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Betäckningsavtal för 2020 
 

Stoägare: 

Adress: 

Telefon:                                       Mobil: 

e-post 

 

Sto: 

Reg nr: 

Ankomstdatum: 

Försäkrad:             Var?                                          Hur? 

Stelkramp?            När? 

Ultraljudas? 

Övrig info om stoet: 

 

Ovanstående stoägare har bokat plats för betäckning av ovan nämnda sto med hingsten Einsöngvari från 
Artinge reg nr SE2011103430. Kopia på hästpass skall lämnas hos hingsthållaren. Stoet skall vara oskodd 
och avmaskad. Finns föl äldre än 8 veckor vid sidan skall även detta vara avmaskat.  
Betäckningsresultatet skickas nästföljande år, senast 15 september, till Inga-Maj Röst.   
 
Avgifter:   
Språngavgift 4 000 kr ink moms och efter 90 dagars dräktighet ytterligare 8 500 kr inkl moms. Sto avgift till 
SIF, betesavgift 60 kr/dag samt smörjning av sommareksem 50 kr/gång, inkl moms, tillkommer. Även 
kostnader för ultraljud och ev. andra behandlingar av veterinär tillkommer. Rabatt till 1:a klasston samt till ston 
med samma ägare 
Stoet och eventuellt föl står hos hingsthållaren på egen risk och på ägarens ansvar. Sto och eventuellt föl skall 
vara liv och veterinärvårdsförsäkrade. Vid skada eller sjukdom tillkommer kostnad för veterinär, medicin, 
sjukvårdsartiklar mm. Hingsthållaren har rätt att tillkalla veterinär även om kontakt med ägaren först inte varit 
möjlig. Om stoet tidigare har haft livmoderinflammation, problem med att komma i brunst, svårigheter med att 
bli dräktig, kastat eller senast haft förlossningsproblem erfordras negativt bakterieprov och friskintyg.  
Kostnader för betäckningen, stoavgift, bete mm skall vara betalda innan stoet hämtas.   
 
Hästägarförsäkran:   
Jag försäkrar på heder och samvete:   
• att stoet under de tre senaste veckorna, räknat från denna dag, icke visat några tecken som kan tyda på 

smittosam sjukdom   
• att stoet under de tre senaste veckorna icke varit uppställd på stall eller gått på bete, där smittosam sjukdom 

mig veterligen förekommit   
• att stoet under samma tid inte heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som så vitt känt kan ha haft 

någon smittosam sjukdom   
 
Osant intygande kan medföra rättsliga påföljder. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar som 
utväxlats mellan parterna. Båda förklarar sig nöjda med avtalets innehåll.   
 
 
Artinge den ______________________________   
 
 
Hingsthållare ___________________________          Stoägare __________________________   
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