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DK2010100591
Bedækningspris kr 6000 plus græs (30 kr/dag fællesfold og 80 kr/dag
seperatfold) attest 370 kr inkl moms. Scanning/follikelkontrol kan
foretages af Bryrup Hestepraksis. Regningen sendes separat.
Tilbud: Hvis du får foretaget follikelkontrol af egen dyrlæge og
hoppen kommer klar til bedækning er prisen 5000 kr inkl ophold på
seperatfold de dage hun skal bedækkes.
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8.31 Rid

For at optimere chancerne for ifoling opfordrer vi hoppeejere til
at få foretaget en svaberprøve på hopper, der ikke har føl ved
siden. Efter ønske kan dette eventuelt foretages på stedet for
hoppeejers regning.
Hoppen skal være sund og rask og skal møde uden sko på
bagben. Hun må ikke have været i kontakt med syge heste 3
uger inden ankomst.
Ved ankomst afleveres hoppens hestepas og bedæknings-kontrakten udfyldes.
Det er fornuftigt at ormebehandle ca. 8 dage før hoppen ankommer.
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Adam modtager kun et meget begrænset antal hopper, da han primært er vores ridehest.
Hopperne går sammen på fællesfold eller på seperate jordfolde og håndbedækkes. Alt efter
mængden af græs suppleres med wrap eller hø.
Hopperne kan ankomme løbende gennem sæsonen.
Der føres tilsyn med hopperne flere gange dagligt.
Hoppen kan efter ønske scannes fra ca. 16 dage efter sidste bedækning.
Ved komplikationer anbefaler vi at der foretages follikelkontrol. Dette udføres af Bryrup
Hestepraksis, der har meget stor erfaring inden for reproduktion. Hvis det vurderes at
hoppens adfærd er til fare for hingsten SKAL follikelkontrol foretages.
Opstår der skader på hoppen, vil hingsteejeren forsøge at få kontakt med hoppeejeren, for
at aftale, hvad der skal foretages. Kan der ikke opnåes kontakt, tilkalder hingsteejeren
dyrlægen, hvis dette skønnes nødvendigt. Det er hoppeejerens ansvar at betale dyrlægen.
Hopperne står på hoppeejers ansvar og risiko.

Betingelser:
•

Ved ikke-levedygtigt føl (dør inden 9 dage) gives ombedækning året efter, hvor der kun
betales for græs, attest og scanning og et bedækningsgebyr på 1500 kr. Bedækningsprisen
betales senest ved afhentning af hoppen. Hvis hoppen ikke bliver drægtig, betales kun for
ophold og attest og et bedækningsgebyr på 1500 kr.

Med venlig hilsen
Langsøgaard
Anja & Peter Thormann +45 28 91 11 01 / +45 23 30 61 79
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Hoppen:
Navn_______________________________________________________________________
Stambogsnummer_____________________________________________________________
Farve/kendetegn______________________________________________________________
Føl ved siden_________________________________________________________________
Ønskes scanning______________________________________________________________
Andet___________________________________________________________

Hoppeejer:
Navn_______________________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________________
By_________________________________________________________________________
Telefon_____________________________________________________________________
Mail________________________________________________________________________

Under forløbet:
Ankomst____________________________________________________________________
Afhentet_____________________________________________________________________
Bedækning/brunst_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Scanning____________________________________________________________________

