
Bedækningskontrakt Hedinn fra Feti 2021  

Hoppe:_____________________________________________________________________ 

Regnr: _______________________ Chipnr: _______________________________________ 

Kåring:_____________________________________________________________________ 

Ejer: _______________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Tlfnr: _______________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________ 

Føl ved siden: _____________ 

Bedækningsvilkår: 

- Hedinn bedækker  hopper for hånd hos Stald Nors, Skalhøjvej 11, 8560 Kolind 
frem til 14/7. Fra 15/7 og resten af sæsonen bedækker Heðinn hos Henriette Friis 
Hedegård, 3200 Helsinge ved inseminering med frisk sæd. Der kan fra 15/7 også 
bestilles kølesæd hos Hedinn. Hedinn bedækker hele sæsonen frem til midt 
september. Frem til DM 2021 er der kun begrænsede antal pladser. Der gøres 
opmærksom på at hingsten kan være væk til stævner. De hopper som ikke er 
blevet drægtige inden Hedinn rejser til sjælland, kan insemineres med kølesæd 
hos Stald Nors. 

- Hoppen skal møde sund og rask, og uden sko på alle 4 ben. 

- Det anbefales at hoppen er vaccineret. Minimum for stivkrampe. Angiv dato for 
sidste vaccination her: _______________ 

- Sørg for at hoppen er ved godt huld, da det optimerer chancen for ifoling. 

- Hestepas medbringes og opbevares af hingsteholder jf. gældende lovgivning. 

- Ren svaberprøve ikke ældre end 20 dage medbringes. Hopper der møder i 
følbrunsten + 30 dages brunsten efter ukompliceret foling er undtaget fra dette.  

- Negativ CEM-test skal fremvises ved aflevering af hoppen. Héðinn er testet 
negativ for CEM januar/februar 2020, og 3. Juli 2020.  Og bliver testet igen forud 
for sæsonen 2021. CEM testen må ikke være ældre end 10 dage. Hvis testen er 
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ældre, skal der garanteres at hoppen er isoleret fra andre hopper. Der skal 
aflederes tro og love på dette ved aflevering af hoppen.   

- For at sikre de optimale betingelser for hurtig ifoling, follikelkontrollerer vi 
hopperne i brunsten.  

- Har der tidligere været problemer med ifoling af hoppen, er det hoppe ejers pligt 
at oplyse hingsteholder om dette.  

- Hoppen (og evt. føl) går hos hingsteholder på hoppeejers eget ansvar og risiko. 

- Hoppeejer giver hingsteholder fuldmagt til at flytte hoppen hvis dette vurderes 
nødvendigt. Hingsteholder oplyser hoppeejer om dette hvis det er eventuelt.  

Hingsteholders forpligtelser 

- Hingsteholder fører tilsyn med hestene flere gange dagligt. 

- Hingsteholder forbeholder sig retten til at tilkalde dyrlæge ved sygdom, for ejers 
regning, hvis dette skønnes nødvendigt. Hingsteholder kontakter ejeren så hurtigt 
som muligt.  

Bedækningsaftale 

- Ved ikke levedygtigt føl (24 timer) ydes der ombedækning året 2022 der hvor 
Hedinn måtte befinde sig.  

- Det anbefales at hoppen er forsikret med foster/følforsikring.  

- Hvis hoppen scannes/håndprøves ikke drægtig på et senere tidspunkt i 
drægtigheden, er der mulighed for ombedækning i 2021/22. Der skal gøres krav 
på ombedækningen senest 14 dage efter det er opdaget, at hoppen ikke længere 
er drægtig, ellers bortfalder kravet. Ombedækningen gælder ikke græs, attest og 
dyrlæge. 

- Eksemhopper skal møde med eksemdækken.  

- 3års hopper skal have lært at blive håndteret, herunder at blive trukket med og 
flytte sig for pres.  

- Hvidemosen Aps forbeholder sig retten til at sætte svært overvægtige hopper på 
jordfold og hø, for at forebygge forfangenhed. Dette koster 10kr+ moms ekstra 
om dagen. 

Tro & Love 
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Hoppeejeren garanterer ved underskrivelse af denne kontrakt, at hoppe/føl eller anden 
hest som hoppen/føllet har været opstaldet sammen med de sidste 6 uger, ikke har vist 
eller viser tegn på smitsomme sygdomme. Hoppeejeren garanterer at hoppe/føl ikke har 
haft kværke, og garanterer at hoppe/føl ikke har været i kontakt med kværkesmittede 
heste de seneste 3 måneder. 

Hvis der er kværke i en radius af 3 km fra hoppens opstaldningssted skal der medbringes 
attest fra dyrlæge på REN næsesvaber, maks. 7 dage gammel. 

Betaling: 

Pris for bedækning er 8000 + moms.  
Earlybird rabat, book plads inden 1/2- 2021 – 1000kr.  

Hopper kåret over 8.00 – 1000kr rabat. Rabatten for kårede hopper samt early bird kan 
ikke kombineres. 

Hopper kåret op til 8.00:  500kr rabat.  

Flere Hopper fra samme ejer: 1000kr rabat.  

Ved booking betales et gebyr på 2000kr + moms. Dette gebyr refunderes ikke, hvis 
hoppen ikke bliver drægtig eller hvis hoppen ikke kommer alligevel.  

Det resterende beløb betales ved konstateret drægtighed, senest ved afhentning af 
hoppen. Du har først booket en plads hos Hedinn når bookinggebyret er indbetalt og 
underskrevet kontrakt er returneret til hingsteholder.  

Hoppeejerens forløb hos Stald Nors: 

Der betales for bedækning + græs 30kr + moms pr dag, attest, og øvrige omkostninger til 
dyrlæge. Dyrlægen fakturer særskilt. 

Yderligere priser:  

Enefold: 100kr + moms pr dag. 
Glemt svaberprøve: 500kr + moms + udgifter til dyrlæge. 
Glemt grime ved afhentning af hoppen: 50kr + moms. 
Jordfold + hø – 10kr + moms ekstra pr dag.  
Aftagning af sko: 200kr + moms. 
Brunstpakke: pris afventer - ikke obligatorisk  
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Hoppeejers forløb hos Henriette Friis Hedegård: 

Der betales for bedækning, græs og attest. Dyrlæge fakturerer særskildt.  

Græspenge: 80kr + moms pr dag. Alle hopper opstaldes på ene fold med dertilhørende 
læskur.  

Kølesæd: Første tapning er inkluderet i bedækningsprisen 

Efterfølgende tapninger: 700kr + moms. Dette inkluderer kassen som sæden sendes i.  

Forsendelse: ca 500kr + moms, men det vil være gældende dagspris som skal betales. 
Sæden kan også afhentes hos Henriette efter aftale.  

Bookinggebyr betales til Hvidemosen ApS på nedenstående kontonummer. Henriette 
fakturerer hoppeejer for resten af bedækningen, samt græs og attest.  

Bank oplysninger: 

Reg: 9360  konto:  0013389551 konto hos Sparekassen Kronjylland 

Alle økonomiske mellemværender skal være betalt senest ved afhentning af hoppen. 
Hvis hoppen hentes hjem før den er scannet drægtig, betales det fulde beløb ved 
afhentning. Hvis det viser sig at hoppen på et senere tidspunkt ikke er drægtig, kan hun 
enten komme tilbage, ellers refunderes beløbet for bedækningen minus bookinggebyr.  

Hingsteholder forbeholder sig retten til at tilbageholde hoppe og eventuelt føl, indtil 
fuld betaling er gennemført.  

Sted     Dato   

Underskrift     Underskrift 
Hingsteholder     Hoppeejer 
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