
 

 

 

BEDEKNINGS-

/OPPSTALLINGSKONTRAKT 

2019 

 

 

Side 1 av 3 

BEDEKNINGS-/OPPSTALLINGSKONTRAKT 2019 
www.reierstadridehest.no 

1 

Det er i dag inngått følgende avtale om oppstalling og bedekning av hoppe mellom Avlsstasjon og 

Hoppeeier/Oppdretter (oppdragsgiver): 

§1 Avlsstasjon: 

Navn/adresse:   RR Reierstad Ridehest v/Unn Reierstad, Reierstad, 2040 Kløfta. 

Person-/foretaksnummer: NO 987 699 744 MVA. 

Telefon/e-postadresse:  957 55 692 / unnrei@online.no. www.reierstadridehest.no 

Stilling:    Veterinær. 

§2 Oppdragsgiver: 

Navn/adresse:            . 

Person-/foretaksnummer:     . 

Telefon/e-postadresse:            .  

§3 Hoppe: 

Navn/rase/ kjønn/ alder/avstamning:          .  

ID (hestepassnr./brennemerke/microchip):      microchipnr.     . 

Hestelisens-/sportsnr.     . Farge    Mankehøyde:    . 

Hoppas utdannelsestilstand og kåringsgrad/forbund:       . 

Hoppas fruktbarhetstilstand: Jomfru (J/N):  Tidligere føll (antall,,f.år siste):   .Føll ved fot etter 

hingsten (navn, avlsforbund og ID):         . 

Føllingsdato:    Siste brunst (dato sist observert):   . Hoppa er tidligere i år bedekt med 

hingsten (navn, avlsforbund og ID):        .  Stasjon: 

   . Hoppa har tidligere abortert mellom 90 dager og 11 mnd (J/N, dato):   . 

Hoppa kan:  1) stå i tvangsboks (J/N):___. 2) stå bundet (J/N):___. 3) gå sammen med andre hopper (J/N):____.  

Hoppa fôres daglig med ant. kg høy: ant. liter + type kraftfor:       . 

Siste ormekur hoppe:            (preparat/dato). Hoppa har sko / ikke (stryk det som ikke passer). 

Hoppa har, så vidt Oppdragsgiver kjenner til de siste tre uker: 1) ikke vist noen tegn på smittsom sykdom eller 2) vært 

oppstallet på stall hvor smittsom sykdom har forekommet eller 3) vært i kontakt med hest som mistenkes å ha hatt 

smittsom sykdom.  

Hoppa/føll (stryk det som ikke passer) har følgende forsikringsdekning/forsikringsselskap/ fors.nr:   

             . 

Avkommet(ene) ønskes registrert i avlsforbund:        .  

Øvrige viktige opplysningeravlsstasjon bør kjenne til/ønsker vedr oppstalling/ fôring eller annet:   

             . 

 

§ 4 Avtalens gyldighet 

Avtalen gjelder bedekning av Hoppe med Hingsten (navn og ID)      fra 

Hingsteholder (navn og adresse)           på 

frossen / fersk / transportsæd (stryk det som ikke passer), og oppstalling av Hoppe med / uten føll ved fot (stryk det 

som ikke passer) i bedekningssesongen   (år).  

Dersom Hoppe ikke er drektig etter 1 / 2 / 3 (stryk det som ikke passer) bedekningsforsøk, byttes til Hingsten (navn 

og ID)             fra 

Hingsteholder (navn og adresse)         på frossen / 

fersk / transportsæd (stryk det som ikke passer) bedekningssesongen  (år).  
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§ 5 Priser og betingelser 
 
Ingen tjenester vil bli utført før denne egenerklæring/ bedeknings-/oppstallingskontrakten er utfylt og returnert. 

Kontrakten kan etter avtale fylles ut ved ankomst. Avlsstasjon forbeholder seg retten til å ta kreditsjekk av 

oppdragsgiver. MVA tilkommer til samtlige oppgitte priser og faktura-/administrasjonsgebyr NOK 80,-. Prisene 

og betingelsene justeres årlig ved årsskiftet/inngangen til ny avlssesong. 

Hingstesæd / bedekningsavgift fra Hingsteholder: 

Dersom ikke annet er avtalt faktureres Oppdragsgiver direkte fra valgt Hingsteholder. Pakke-/transportavgift og 

ev. tollavgifter for forsendelse fra sendende Hingsteholder / speditør tilkommer. Vanlige pris-

/risikodelingsmodeller er for fersk/transportsæd betaling i 2 rater, hvor 1. rate forfaller til betaling ved 

1.inseminering/1.sædleveranse og 2.rate ved 3 mnd drektighet/90 dager (dersom ikke hingsteholder mottar 

negativ veterinærattest), for frossensæd en fast pris for et antall strå pr sesong uavhengig av drektighet. Det 

utstedes vanligvis en egen bedekningskontrakt mellom Hingsteholder og Oppdragsgiver som viser betingelsene 

og som benyttes ved fortolling og senere registrering av avkommet. Noen alternative varmblods ride- og 

sportsponnihingster og priser kan finnes på www.reierstadridehest.no/hingstesæd 

Stasjons-/ekspedisjonsavgift ifbm. inseminering: 

Engangsavgift på 2000,- pr hoppe pr hingst/sesong. Faktureres ved 1. inseminering. Inkluderer fasilitet- og 

driftskostnader forbundet med investering og drift av avlsstasjon samt all administrasjon og service tilknyttet 

inseminering (som hjelp med sædformidling / bestilling/ import og lagring av frossensæd). Inkluderer også 

veiledning og tilrettelegging vedr. føllregistrering (avgifter fra registrator tilkommer). Ved bytte av hingst (jf §4) 

faktureres ny stasjons-/ekspedisjonsavgift. For de som ønsker å lagre frossen sæd til senere sesonger hos oss 

faktureres den årlig. Dersom den ikke blir betalt råder Avlsstasjon fritt over sæden og kan kaste eller selge den, 

avhengig av sædleverandørs betingelser. For norske avlsstasjoner/hingster på transportsæd vi har avtaler med gis 

reduksjon i avgiften. Transportkostnader for henting av sæd tilkommer. Les mer om tjenesten samt tilbud om 

signalementstegning/chipsmerking ved Føllfestivalen og privat Dansk Varmblods hoppekåring i Norge på 

www.reierstadridehest.no/hingstesæd 

 

Avlsstasjon står ikke økonomisk ansvarlig for kvaliteten på mottatt/lagret sæd. Stasjon tar vare på frossen sæd på 

best mulig måte, med regelmessig tilførsel av flytende Nitrogen og forsikring av varelager mot plutselige og 

uforutsette skader som brann/naturskade, sæd oppbevares for øvrig på eier/oppdragsgivers egen risiko og stasjon 

svarer ikke for skade eller tap som oppstår under transport eller lagring. 

Veterinærpris inseminering: 

Fast sesongpris : Inseminering med fersk/transport sæd : 3500,- Fast sesongpris : Inseminering med frossen sæd : 

5500,- Faktureres ved 1. inseminering. I prisene inngår all type undersøkelse, behandling og utstyr i forbindelse 

med reproduksjonspraksis utført på stasjon. I prisen inngår også fritt antall drektighetsundersøkelser. 17 dg, 30 

dg og eventuelt senere på stasjon. Medisiner, materiell knyttet til eventuell behandling og ev. 

eksterne laboratorieundersøkelser tilkommer. Ved inseminering med frossen sæd blir hoppene undersøkt inntil 

5x daglig. Bytte fra frossen til fersk sæd kan gjøres uten ytterligere veterinær omkostning. 

 

Drektighetsprosent ligger statistisk på nivå 75%. Dvs at det foreligger en 25% risiko for at tjenesten IKKE 

resulterer i drektig hoppe. Avlsstasjon er ikke erstatningsskyldig ved uteblivende drektighet. 

Oppstalling på stasjon (helpensjon)  / øvrige veterinærtjenester: 

150,- per døgn eller 4000,- pr mnd. Faktureres ved Hoppas hjemreise/månedlig. Spesialpris langtidsopphold 

løsdrift/beite for unghester/rekonvalesenshester/hopper som kommer minst to mnd før bedekningssesongens 

begynnelse (1. mars) og blir stående etter bedekningssesongens slutt (fra 1.september): 3200,- pr mnd (1 mnd 

oppsigelse) faktureres månedlig på forskudd.  

Hestens rase- og sportspass skal følge hesten til Stasjon. Hvis ikke hesten har fått ormekur siste uke, blir dette 

gitt ved ankomst og fakturert i tillegg. Tilsvarende for vaksiner som er utløpt/i ferd med å utløpe ved ankomst, 

og hester som blir stående over noe tid blir gitt nødvendige ormekurer og vaksiner og fakturert for det. Ved 

følling på stasjon: Veterinærkostnader/kostnader ifbm. føllingsvakt tilkommer. Fra føllet er 3 mnd faktureres 

oppstalling langtidsopphold for dette.  

 

Oppstalling innebærer daglig tilsyn og inn-/utslipp/møkking ved behov, administrasjon av regelmessig 

verking/skoning/tannrasp, gratis salgsannonse på vår hjemmeside, samt at vi også er behjelpelig med å tilby 

tjenester for oppfølging av hoppe og avkom så de kommer inn i et godt system, se bl.a 

www.reierstadridehest.no/terminliste, www.reierstadridehest.no/tjenester/tilridning og 
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www.reierstadridehest.no/nyheter. Stasjon tar vare på hest/føll på best mulig måte, og i henhold til allmenne 

bestemmelser for tilfredsstillende dyrehold, med regelmessig veterinært tilsyn. «Dusj og føn» inngår ikke, , 

oppstallingsopplegg og rutine avtales for øvrig individuelt (se ovenfor). Hestene oppstalles for Oppdragsgivers 

regning og risiko, herunder eiers ansvar og belastning ved eventuelt hendig uhell, skade eller sykdom som hesten 

eller føll ved fot kan få under oppstalling / utegang / inseminering. Dersom det oppstår skade på hest/føll hvor 

veterinærhjelp er nødvendig gis fullmakt til å yte nødvendig veterinærhjelp for oppdragsgivers regning. 

Oppdragsgiver kontaktes så raskt som mulig. Andre tilleggstjenester som hovslager, tannrasp, visning på skuer 

o.l er heller ikke inkludert. 

 

§ 6 Mislighold / Tvist 

Tvist som springer ut av denne kontrakt eller ved avgjørelse av om kontraktsbrudd foreligger, skal behandles av 

de ordinære domstoler etter vanlige vernetingsregler.  

 

Forestående avtale er på tre – 3 - sider og er opprettet i to – 2 - likelydende eksemplarer. 

 

Jeg/Vi har lest og godtatt vilkårene fra Avlsstasjon og bekrefter tjenestebestilling som kontraktsfestet, herunder 

økonomisk ansvar og beskrevet risiko: 

 

_________________________________, den ________________ 

 

 

Avlsstasjon:      Oppdragsgiver: 

 

____________________________________  _______________________________________ 

Veterinær Unn Reierstad / RR Reierstad Ridehest  
(Hestepass/original stamtavle kvittert mottatt)   

 

Hoppa i retur, konstatert drektig på   (dager scanning/for hånd)  (dato) og Hestepass 

/original stamtavle kvittert tilbakelevert: 

        

             

Veterinær Unn Reierstad / RR Reierstad Ridehest  Oppdragsgiver 

 

Kontrakten bes returnert i utfylt stand. Oppdragsgiver vil deretter få tilsendt signert kopi av kontrakten. 
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