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Stoägare:  ................................................................................................. 

Adress:  ...................................................................................................... 

Postnummer och Postort:  .....................................................................… 

Mobil:  ........................................................................................................ 

E-post:  .....................................................................................................… 

 

Stonamn:  .................................................................................................. 

Ras: TB, PT, QH:  ...................................................................................... 

Reg.nr:  ...................................................................................................... 

 

Försäkrad i Bolag: .................................................................................... 

Försäkringsnummer: ................................................................................. 

Omfattning: ............................................................................................... 

Kontaktperson: ......................................................................................... 

Stelkrampsvacc, Datum: ........................................................................... 

Hästinfluensavacc, Datum: ........................................................................ 

Avmaskad, inkl ev föl vis sidan, Datum: ................................................... 

 

 

Avgifter  (kr inkl moms) 

Naturlig betäckning Bokning Betäckn 90d dr   Sum 
CBS Wiz Mechanic AOHA# 1,097,497 * 5000  3750 3750 12500  

Lazy White Loper APHA# 1,062,601 ** 7500  3750 3750 15000 

HC Micro Mechanic AQHA# 5,666,778 5000  3750 3750 12500  

 

Frusen Semin Bokning  90d dr Sum 
Lazy White Loper APHA# 1,062,601 ** 7500  - 3750 11250  

Ima PartyCrasher APHA# 992,024 5000  - 3750 8750  

HC Micro Mechanic AQHA# 5,666,778 5000  - 3750 8750 
* CBS Wiz Mechanic ägs av Sara Liwell 

** Lazy White Looper ägs av Jennifer Sandström, Catarina Carllson och Fam Berndtsson. 

 

Avgiftens fördelning och betalning till BG 5001-8308 
Bokningsavgift faktureras vid bokning.  Betäckningsavgift vid naturlig bet faktureras vid 

ankomst. Dräktighetsavgift faktureras vid 90 dagars konstaterad dräktighet.  

 

Säsongsrabatt 
Om hingst bokas och bokningsavgift betalas innan 31 mars erhålles 10% rabatt på den 

sammanlagda avgiften, vilket dras från bokningsavgiften! Bokningsavgiften blir då 6000/3750. 

 

Rabatt för flera ston från samma ägare 
10% rabatt per sto (även på sto nr 1) lämnas oberoende av när det bokas och oberoende av hingst 

enl ovan, dock begränsat till samma säsong. Betäckningsavgiften reduceras med rabatten. 
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Övrigt 
Inackorderingsavgift sto i flock:  80 kr/dag 

Inackorderingsavgift sto i egen hage: 100 kr/dag 

Inackorderingsavgift sto med föl i egen hage:  125 kr/dag 

 

Förfarande: 
Naturlig betäckning: Betäckningssässongen sträcker sig från 1 februari till 30 augusti. 

Betäckning kommer att ske för handen eller genom fribetäckning vid första lämpliga brunst efter 

överlämnandet. 14 dagar därefter kontrolleras stoets dräktighet av veterniär via ultraljud. Om stoet 

ej är dräktigt ombetäcks hon vid påföljande brunst. Om stoet är dräktigt kan hon återvända hem. 

Efter 90 dagars dräktighet skall stoet på ägarens initiativ dräktighetsundersökas med blodprov. 

 

Stoet kan lämnas skodd, dock har hingstägaren rätt att vid betäckning ta av bakskorna och låta 

dessa vara avtagna. På stoägarens initiativ kan hästen också skos om direkt efter betäckningen, i 

väntan på 14-dagars-dräktighetsundersökningen. 

 

Stoet överlämnas på överenskommen dag i hingshållarens vård i avskild "karantäns-hage" eller 

"karantäns-box". Stoet kommer hos hingsthållaren att vi behov genomgå veterinärbesiktning på 

stoägarens bekostnad. För att betäckning ska ske skall hästen vara konstaterat frisk. Skulle hästen 

inte vara frisk vid denna besiktning kvarstår hon på stoägarens bekostnad i "karantän" tills dess att 

hon konstaterats frisk. Information om tidigare livmoderinflammation, problem att komma i 

brunst, svårighet att bli dräktig eller kastning skall lämnas till hingsthållaren. 

 

Fakturering sker månatligen. Fakturerade avgifter skall betalas med 10 dagars kredittid dock 

innan stoet avhämtas. Dröjsmålsränta om 24 % tillämpas. Kostnad för ultraljud tillkommer.  

 

Stoägare försäkrar på heder och samvete att stoet och ev föl vid sidan: under de senaste tre 

veckorna, innan överlämnandet, ej visat några tecken som kan tyda på smittosam sjukdom; ej 

heller varit stallad eller gått på bete där smittosam sjukdom veterligen förekommit; eller på annat 

sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt kan ha haft någon smittosam sjukdom. Stoägaren kan 

inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 

 

Stoägaren kan på intet sätt hålla CB:s Training eller dess delägare, anställda, veterinärer, besökare 

eller andra djur under CB:s Trainings värdskap ansvariga för ev olycka, skada, sjukdom eller 

dödsfall beträffande stoet. På samma vis hålls inte stoägaren ansvarig för ev olycka, skada, 

sjukdom eller dödsfall beträffande Hingsten. 

 

Inga andra garantier lämnas annat än att hingsthållaren efter bästa omdöme och enligt praxis 

kommer att söka få stoet dräktigt. Skulle detta inte lyckas innan betäckningssässongen är till ända 

kommer betäckningsförsöken att avbrytas. Stoägaren äger rätt att den därpå följande 

betäckningssässongen fortsätta betäckningsförsöken mot erläggandet av halv betäckningsavgift 

(utan bokningsavgift). 

 

Frusen semin: via Kerstin Darenius, Caballa, Norrköping. 
 

Parterna förklarar sig nöjda med avtalets innehåll.  

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.  

 

Hingsthållare  Stoägare 

 

 

Namn  ….………………….……. Namn  ……………….…….……. 

 

Ort, Datum  ….……..…………… Ort, Datum  ………..….………… 


