
Bedækningsbetingelser for Muni fra Bendstrup 2022 

 

 

Hoppens navn:                                                                                                                                                             _ 

Registreringsnummer:                                                         _ 

Hestepas udleveret:                                      _ 

Ejers fulde navn:                                                                                                                                                             

Gade og nummer:                                                                                                                                                        _ 

Postnummer og by:                                                                            _ 

Telefonnummer:                                                                                 _ 

E-mail:                                                                                                   _ 

Hoppen er testet for CEM, dokumentation fremvises:       _ 

Hoppen er ikke testet for CEM, ejer giver tilladelse til at Stald Almindingens dyrlæge tager CEM prøve for 

ejers regning:     _ 

 

Hoppen opstaldes på ejers eget ansvar. Hopperne går som udgangspunkt på døgngræs, og det forventes 

derfor at hoppen er græsset ind inden ankomst. Specielle ønsker om foder/jordfold/boks/deltidsgræs kan 

evt. imødekommes mod merpris. 

Der tilbydes kun håndbedækning, og bedækningsperioden vil strække sig fra d.15/4 2022 til d.1/10 2022. 

Hingsten vil deltage i udvalgte stævner, og vil på de pågældende dage ikke være til rådighed for bedækning. 

Nærmere datoer følger når vi har overblik over årets stævnesæson. 



Det forventes, at hoppen ved ankomst er sund og rask, og den må ikke have været i kontakt med syge heste 

tre uger forinden. Den skal desuden møde uden sko og i god foderstand. 

Til hopper med eksem skal der medbringes eksemdækken eller anden form for behandling. 

Skulle hoppen under opholdet komme til skade, vil ejer forsøges kontaktet (dette gælder dog ikke i akutte 

tilfælde) og herefter kontaktes dyrlæge for hoppeejers regning. 

Der betales fuld pris for bedækning og ophold senest ved afhentning af hoppen. Vi anbefaler, at hoppen 

bliver scannet (for ejers regning), hoppeejer bestemmer selv, om hoppen skal blive hos os frem til scanning, 

eller om dette ønskes foretaget hjemme. 

Priser: 

(Alle priser er inkl. dansk moms på 25%) 

- Bedækningspris: 11250kr. 

- Bedækningsattest: 365kr. 

- Græspenge: 37,5kr. pr. døgn. 

- Depositum på 1000kr. indbetales ved reservation af plads til hoppen. 

Alle indbetalinger skal ske til konto i Lån&Spar 0400 - 4024086912 

Ombedækning: 

Såfremt hoppen ikke scannes drægtig, eller hoppen scannes drægtig og mod forventning ikke får et 

levedygtigt føl (lever mindre end 8døgn), tilbydes ombedækning af samme hoppe året efter for 25% af 

bedækningsprisen, plus attest og græspenge. 

 

Rabat: 

-Ved 1.klasses hopper ydes 10% rabat 

-Ved hopper fra ejere som tidligere har benyttet Stald Almindingens nuværende eller tidligere hingste, ydes 

10% rabat. 

 -Ved to hopper fra samme ejer ydes 10% rabat.  Ved mere end to hopper fra samme ejer, kontakt os for et 

tilbud. 

Rabatterne kan kombineres og kan også fordeles ud på de forskellige hingste der er til rådighed på Stald 

Almindingen i 2022. 

 

Dato:                                     Ejers underskrift:                                                                                           _                                                                                                       

         


