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Oplysninger om hoppeejer (Disse oplysninger bruges både til fakturering og indberetning ved 
DI medmindre andet oplyses): 

Navn: __________________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________ 
 

Postnr./by: ______________________________________________________________________ 

 
E-mail: ________________________________________________________________________ 

 
Tlf.: ___________________________________________________________________________ 
 
Evt. Firma og CVR. Nr.: __________________________________________________________ 

 
 

Oplysninger om hoppen: 

Navn: __________________________________________________________________________ 

Reg.nr.: __________________________________________ 

Evt. antal af føl før 2021: ______  Har hoppen føl ved siden ved ankomst: Ja ____ / Nej ____ 
 
Evt. folingsdato i 2021: ________   Dato for forventet ankomst: ____________ 

 
Svaberprøve foretaget inden ankomst: ja_____ / nej ____  
 

Ønskes svaberprøve udtaget under ophold hos hingst: ja_____ / nej ____ 
 
CEM test foretaget inden ankomst: ja_____ / nej ____  
 
Ønskes CEM test udtaget under ophold hos hingst: ja_____ / nej ____ 

 
Er hoppe og evt. føl forsikret: ja ____ / nej ____ 
 
Evt. øvrige relevante oplysninger om hoppen i forhold til reproduktion/håndtering og pasning 
eller fodring, (ex. tidligere problemer i forhold til ifoling): 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Praktisk:  
- Stutteri Agerholm tilbyder i 2021 inseminering med frisk ufortyndet sæd fra Divar från Lindnæs. 
 
- Tapning og inseminering foregår på Stutteri Agerholm og alle hopper bliver insemineret af 
uddannet inseminør eller dyrlæge under gode og ordentlige forhold. Inseminering er indeholdt i 
prisen. Hopperne afprøves ved hingst inden de insemineres. 
 
- Alt reproduktionsarbejde udføres af vores meget kompetente og erfarne reproduktionsdyrlæge 
Barbara Güngerich og faktureres særskilt. 
 
- Sæsonen går fra april til 31. august. 
 
- Forsendelse af kølesæd tilbydes ikke. 
 
- Det anbefales at hoppen er forsikret, vaccineret samt undersøgt/behandlet for orm.  
 
- Ejer giver dyrlægen ret til at behandle hoppen, med henblik på størst mulig chance for at få 
hoppen i fol, herunder follikelscanning, hormonbehandling og antibiotikabehandling. 
 
- Vi forbeholder os ret til at afvise hopper ved ankomst, hvis vi vurderer, at det ikke er forsvarligt 
for hoppe, evt. føl, eller andre heste, eller personale på stedet.  
 
- Der kan være enkelte weekender hvor Divar skal deltage i stævner. Berørte hopper/hoppeejere 
vil blive informeret herom og i øvrigt forsøges det så vidt muligt fortsat at betjene hopperne så 
drægtighed opnås. 

 

Priser og betaling: 
 

Reservationspris/springgebyr: 3.750 Kr. + moms (Betales ved reservation). 
 
Bedæknings/insemineringspris: 11.050 Kr. + moms  
 
I alt 14.800 + moms 
 
Særlige tilbud, hvoraf KUN 1 tilbud kan benyttes (kryds af): 
 

35% World Tölt - rabat! Se Divar til World Tölt 26.-27. februar og book senest 5. marts! 
(Der kan også bookes inden World Tölt) 

 
  25% rabat til hopper bedømt i 1. kl. eller har afkom i 1. kl. 
 
Ved reservation betales 3.750 kr + moms af bedækningsprisen til konto i Danske Bank                 
reg. nr.: 3543 kontonr.: 11730051.  
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Alle hopper opstaldes på enefold. 
Pris: 80 kr + moms pr. dag. 
 
Indberetningsattest til Dansk Islandshesteforening afregnes til gældende takst for 2021. 
 
Bedækningsprisen dækker kun 1 drægtighed ved embryotransfer.  
 
Hingsteejer er ikke forpligtet til at refundere forudbetalingen ved aflysning af den reserverede 
bedækning med mindre det skriftligt er aftalt. Hingsteholder er dog indstillet på at refundere 
forudbetalingen eller foretage ombookning, hvis forhindringen skyldes pågældende hoppes 
alvorlige sygdom eller død.  
En plads hos Divar er først gældende når kontrakt er indsendt og betaling overført. 
 
Restbeløbet for bedækning, samt alle øvrige udgifter, som hingsteejer har haft i forbindelse med 
opholdet, som skal betales særskilt af hoppeejer, skal betales senest ved afhentning. Der 
modtages IKKE kontant betaling og hingsteejer kan kræve dokumentation på overførsel af det 
skyldige beløb inden hoppen afhentes. 
 
Hoppeejer er naturligvis velkommen til at komme med hoppen når denne er klar og enten få den 
insemineret efter aftale (drive in) eller lade hoppen blive i brunsten og herefter tage den hjem. 
 

Ankomst og ophold: 

Hoppen afleveres medbringende hestepas. Hoppen skal være beskåret for nylig, således at 
opholdet kan gennemføres uden behov for smed. Er dette ikke tilfældet kan hingsteejer kræve 
hoppen beskåret for hoppeejers regning. 

Evt. føl ældre end 8 uger skal være parasitbehandlet og hoppen skal enten være behandlet inden 
for den sidste måned eller i en behandlingsplan, hvor der er kontrol med parasitniveauet. 

Hvis der skal tages særlige hensyn til hoppen og evt. føl skal hoppeejer informere om det inden 
ankomst. Er disse særligt arbejdskrævende kan hingsteholder betinge sig en merpris for pasning 
m.v. Der fodres med græs og god kvalitetswrap ad lib. Kræver hoppen yderligere tilskud kan 
dette udføres efter aftale, men det er som udgangspunkt ikke hingsteejers forpligtelse at sørge 
for. 
 
Opholdet for hoppe samt eventuelle føl er på ejers egen regning og risiko.  
Stutteriet forbeholder sig ret til at tilkalde dyrlæge for hoppeejers regning såfremt det skønnes 
nødvendigt. Det forsøges først at kontakte hoppeejer.  
 
Vi har valgt at prioritere hopper og evt. føls sikkerhed højt og har derfor valgt at have alle på 
enefold med nyt og sikkert hegn samt adgang til læskur. Vi håber dermed at kunne mindske risiko 
for skader og stress hos hopper og føl med dette incitament. 
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Ombedækning og drægtighedsundersøgelse: 
Der ydes fri ombedækning samme sæson og det anbefales at forsikre fosteret efter konstateret 
drægtighed. Såfremt der ikke kommer levedygtigt føl året efter tilbydes ombedækning til 2000 
kr. + moms, attest, ophold og evt. dyrlægeomkostninger. 
Ombedækning er personlig og kan ikke videregives eller -sælges til anden side, men hoppeejer 
må gerne vælge at komme med en anden hoppe. 
Hoppeejer forpligter sig til at drægtighedsundersøge hoppen senest 1 måned efter hoppen har 
forladt stutteriet og melde resultatet tilbage til stutteriet. 
 

Manglende betaling: 
Hingsteholder kan tilbageholde hoppe og evt. føl, hvis hoppeejer ikke senest ved afhentningen 
betaler for bedækning og opløbne omkostninger, som hoppeejer skal betale. Tilbageholdelse kan 
ske indtil fuld betaling – inklusive eventuelle yderligere opstaldnings- og plejeomkostninger, m.v.  
– er afregnet fuldt ud. 
 

Tro og love-erklæring:  
Hoppeejeren garanterer ved underskrivelse af denne kontrakt, at hoppe/føl eller anden hest som 
hoppen/føllet har været opstaldet sammen med de sidste 6 uger, ikke har vist eller viser tegn på 
smitsomme sygdomme. Hoppeejeren garanterer at hoppe/føl ikke har haft kværke, og garanterer 
at hoppe/føl ikke har været i kontakt med kværkesmittede heste de seneste 3 måneder.  
 

Kontaktoplysninger: 
Stutteri Agerholm v/ Henriette Friis Hedegaard og Anders Jørgensen 
Agerholmvej 20, 3200 Helsinge 
T: 51702874 (Henriette) T: 28906821 (Anders) 
stutteriagerholm@gmail.com  / www.divar.dk 
 

Jeg er indforstået med de ovenfor beskrevne betingelser. 

 
 

Dato:        Dato: 
 
 

__________________________________ _______________________________ 

 
Hoppeejer Stutteri Agerholm 

 Henriette Friis Hedegaard 


