
   
 

   
 

 

Viking från Österåker IS2009110329 

Viking handbetäcker ett begränsat antal ston på Backome 2019 

Undertecknad har bokat plats för: 

Stoets 

namn:___________________________________________________________________ 

Reg. Nr:_______________________________________________________ 

Beräknad ankomst:_____________________________________ 

Kopia på hästpass, vaccinationsintyg lämnas till hingsthållaren. Uppgifter om stoets 

eventuella egenheter såsom eksem, svårfångad etc. samt ett undertecknat exemplar av 

detta kontrakt skall lämnas till hingsthållaren vid bokning. Har stoet tidigare gått gall, 

resorberat eller kastat föl måste ett vaginalt bakt.prov tas på stoet och intyg visas upp för 

hingsthållaren. 

Hingsthållaren förbinder sig att: 

• Ta hand om de hästar som lämnats på bästa sätt. 

• Omedelbart informera stoägaren vid tecken på sjukdom hos sto eller föl. 

•  Kontakta veterinär som utför behandling om sådant krävs för hästens väl även om 

stoets ägare inte kunnat nås. Stoägaren betalar då de veterinära kostnader som 

uppstått. 

Stoägaren är medveten om: 

• Hästägaren lämnar hästen på egen risk. 

• Stoet ska vara verkad och avskodd, vaccinerad (stelkramp och influensa) och 

avmaskad. 

•  Intyg om negativ vaginalt bakt.prov krävs från sto som tidigare gått gall, fött dött föl. 

•  Hingsthållaren äger rätt att behålla sto och föl till dess att full betalning skett. 

•  Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna 

fölningsrapport (fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat föl/sto) till 

hingsthållaren så snart resultat är känt dock senast 1 september 2020. 

•  Hingstägaren äger rätt att försälja sto och eventuellt föl på anmodan av kronofogde 

efter dom eller bevis om betalningsföreläggande. 

 



   
 

   
 

Hästägarförsäkran 

Stoägaren garanterar genom att underteckna detta avtal att sto/föl eller annan häst där 

stoet varit uppstallad de senaste 3 veckorna inte visat symtom på smittsam sjukdom. 

Ägaren (de senaste 3 månaderna. 

Betäckningsavgift 

Språngavgift 5000:- exkl. moms (6250:- inkl. moms) 

90-dygnsavgift 11000:- exkl. moms (13750:- inkl. moms) 

Rabatt på 1: a klass ston är 1000:- exkl. moms (1250:- inkl. moms) 

Alla ovanstående avgifter faktureras av hingstägaren. 

Övriga kostnader såsom ultraljud och veterinära kostnader faktureras separat. 

Betesavgift, uppstallning etc: se Backomes priser på www.backome.se 

Stoägaren betalar in stoavgift till SIF innan stoet lämnas. Avgiften betalas via hestur på 

www.hestur.sifavel.se 

Stoet avlämnat: ______________________ Stoet hämtat:_______________________ 

Stoägarens namn: _________________________________________ 

Adress:__________________________________________________ 

Telefonnummer:__________________________________________ 

E-post:__________________________________________________ 

Godkännande 

Stoägare och hingsthållare känner sig båda nöjda över detta kontrakt som upprättats i två 

exemplar. Eventuell tvist görs upp i tingsrätt. 

Plats och datum: _____________________________________________________________ 

Stoägare: __________________________ Hingsthållare:_________________________ 

Hingsthållare: Vignir Jónasson, Okome-Backa gård 228, 311 65 Vessigebro, Sverige 

Tel: 0702-975152 v.jonasson@hotmail.se 

 


