Sida 1 av 3
Betäckningsavtal gällande hingsten Róbert frá Kirkjufelli 2022
Följande sto har lämnats för betäckning
Stoet: ……………………………………………………………..
Reg nr: ..................................................................
Eventuell bedömning: .............................................. Ext:..........................
Rid:......................... Totalt:.............................
Beräknad ankomst: ..............................................
Ägare..........................................................................
Adress.........................................................................
Mail adress: ……………………………………………………………
Telefon………………………………………………………………
Pers/org nr:……………………………………………………………
Hos Hingste:
IS2016137375 - Róbert frá Kirkjufelli
Róbert kommer att stå på semin hos UPH Academy Seminstation
(Vessigebro) Betäckningsmetoden är seminering. Betäckningsperiod kommer
vara mellan 20/4-5/8 2022
Mitt sto beräknas vilja ha skick den:_____________________________
Mitt sto kommer till UPH på seminstation den:_____________________
Stoägaren garanterar att stoet är fullt friskt och inte varit sjuk eller i kontakt med
smittade hästar minst tre veckor innan ankomst. Stoet som tidigare varit oss annan
hingst som inte tagit sig, bör undersökas av veterinär innan ankomst för att undvika
spridning av ev. infektioner.
Storägaren garanterar att fullständig och nödvändig information lämnats om stoet.
Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna
betäckningsresultat till hingstägaren så snart resultatet är känt dock högst 45 dygn
efter inseminering. Stoägaren förbinder sig även att köpa en stolicens innan första
seminering.

Róbert tappas vid beställning måndag, onsdag och fredag. Beställning görs via sms till
070-394 04 40 SENAST 11.00 måndag, onsdag och fredag. I meddelandet ska stoets
namn, reg.nr. samt leveransadress till mottagarstationen och stationens s.k.
slingnumme stå klart och tydligt.
Det går även bra att lämna ditt sto för inseminering hos UPH, då semineras stoet
samma dag som hingsten tappas. Eget kontrakt för uppstallning hos UPH görs vid
lämning av stoet.
Betäcknings metod 2022:
Semin
Prislista

Bokningsavgift: 1600:- + moms (2.000.-)
Avgiften bekräftar bokningen och återbetalas ej.
Betalas in på BG 234-1477 Jamila Bergs Islandshästar, faktura/kvitto skickas i
efterhand när bokningsavgiften och betäckningsavtal inkommit.
Seminavgift : 2500:- + moms (3.125:-) inkl två skick per brunst i två brunster.
Faktureras vid första seminskicks tillfälle.
45 dygns dräktighets avgift: 8700:- + moms (10.875:-)
Faktureras på 46:e dygnet till sto ägaren om inte det inkommit med gallintyg från
veterinär.
Avgift för skick ett 3:e skick: 625:- + moms (781,25:-)
Transport för skick: 680:- + moms (850:-)
Sif:s stoavgift: som betalas innan ankomst till vald seminstation
via https://hestur.sifavel.se
Stationsavgift, veterinäravgift, uppstallning/bete m.m. enligt separat
överenskommelse med aktuell mottagningsstation. Vi skickar till alla
seminstationer i Sverige.

Plats och datum:______________________________

Stoägare
______________________

Ägare:
Jamila Berg & Linda Mälarberg

Hingstägare/Hingsthållare
__________________________

Ansvarig Seminstation:
Linda Tovek

Milbostigen 60

Okome Backagård 228

805 98 Gävle

311 65 Vessigebro

073-8357831

0703-940 440

www.jamilaberg.se jamila.berg@hotmail.com

www.uph.nu E-post: info@uph.nu

