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Fors Gård AB    www.forsgard.se  
Fors 29    ylva.forsgard@telia.com  
S-137 91 Västerhaninge   +46 706016028 

 

Avtal avseende betäckning med Alffinnur fra Syðri-Gegnishólum IS2007187660 TAI-sto på 
mottagningsstation 2021. Hingstägare: Alvakungen AB org nr: 559064-6062. Hingsthållare: Fors Gård 
AB Fors 29 137 91 Västerhaninge. org nr 556425-7854.  

Undertecknad stoägare har detta datum bokat plats för betäckning av : 

 Stoet …………………………………………….......................................... Reg nr: …..……………….…………………… 

 Eventuell bedömning: År ………….. Land……………………. Totalpoäng ……………… Kopia av hästpass samt 
undertecknat exemplar av detta kontrakt skall lämnas till hingsthållaren vid bokning. Stoägaren 
ansvarar för att boka och betala stoavgift på hestur.sifavel.se. Betäckningsmetoden är seminering av 
kyld transport sperma ( TAI ). Beräknad ankomst till mottagningsstationen: ……………………………….. 

 Övrig information om stoet: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Har stoet varit på betäckning år 2020 hos hingsten?……………………………………………………………………. 

 Resultat av betäckning, har gått gall ( könsjukdomar) kastat eller fött dött föl ? 

........................................................................................................................................................... 

 Om stoet varit hos annan hingst under 2021, skall intyg om gall och negativt bakt.prov uppvisas. 

Vilken hingst, tidsperiod ?..................................................................................................................  

Mottagningsstationen: 

Namn på mottagningsstationen: ………………………………………………………………………………………………  

Adress...................................................................................................... Postnr : ......................... 

Ort: ................................................epost adress:……………………………………………………………………….  

mobil nr :........................................................ Tfn 2…………………………………………………………………… 

Ansv veterinär : ..............................................Tfn……………………………………………………………………… 

Beställning av;  

Sperma sker på mail ylva.forsgard@telia.com före kl 09.00 måndag, onsdag och fredag under säsong 
1/5- till 15/8 2021. Ring på +46 706016028 för att få beställningen bekräftad. Ej bekräftad beställning 
är ej giltig. Beställningen skall innehålla hingst och sto namn samt reg nr på stoet samt komplett 
adress till mottagningsstationen. Stoägaren ansvarar för att mottagningsstationen har rätt 
information.  

fortsättning nästa sida. 
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Betalning: 

 • Bokningsavgift: 3000 kr ex moms ( 3750 kr ) till: Fors Gård AB, bg 5863-8156 
(Avgiften bekräftar bokningen och återbetalas ej. Bokningsavgiften skall vara betald innan första 
beställning av semin) 

 • Stoet skall anmälas av stoägaren till SIF avels språngrulla Hestur ( hestur.sifavel.se ) innan 
beställning av sperma. 

 • Dräktighetsavgift: 10 000 kr ex moms ( 12 500 kr ) betalas till Fors Gård AB mot faktura efter 
konstaterad dräktighet. Stoägaren har skyldighet att rapportera dräktighet. Om inte avbrott i 
betäckningen eller gall rapporteras räknas ston som dräktiga då 40 dygn passerat från senaste 
insemination.  

• Kostnaderna för transporten av sperman tillkommer. Sker enligt Fors Gårds prislista. ( I normalfall 
inom Sverige med bil inkl emballage 900 kr per försändelse) Deposition för trp om 900 kr skall 
inbetalas liksom bokningsavgift innan sperma beställning. 

 • Stationsavgift, veterinäravgift, uppstallning och bete mm enligt separat överenskommelse med 
aktuell mottagningsstation. Stoägaren är medveten om att: - intyg om neg. vaginalt bakt.prov krävs 
från sto som tidigare gått gall, kasta eller fött dött föl. - undertecknande av detta avtal innebär att 
stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport ( fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat föl / 
sto ) till hingsthållaren ( adress ovan ) så snart resultat är känt, dock senast 10 september 2022. 

 Stoägaren förbinder sig även att rapportera resultat till SIF avels språngrulla Hestur ( 
hestur.sifavel.se ) - Betäckningsmetoden är seminering med kyld transportsperma. Fors Gård 
tillämpar gängse doser om ca 1 miljard motila spermier per transportdos. Stoägaren är medveten om 
att inom branschen gängse prioritering tillämpas vid eventuell brist på sperma. Dvs att ston på 
hingstens stationering prioriteras före ston på transport och påbörjade ston prioriteras före ston som 
inte seminerats. Brist på sperma ger inte rätt till återbetalning av bokningsavgift. 

 Stoet avlämnat: ………………………… Stoet hämtat :……………………..…………  Rabattkod:……………………… 

Stoägare: Namn:……………………………................................. Kund nr: ………………………………………………… 

Person nr / org nr : ……………………… - ………………………. Adress:………………………………………………………… 

Postnr………………………Ort………………………………………………………………………………………………………………. 

 E-postadress:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon hem:……………………………. Arbete:……………………….. Mobil:………………………………………………….  

Godkännande:  

Stoägare och Hingsthållare förklarar sig nöjda med detta kontrakt som är upprättat i två exemplar 
som utväxlats mellan parterna. Eventuell tvist angående detta avtal avgörs i allmän domstol.  

Plats & Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stoägare:…………………………………………………. Hingsthållare: ………………………………………………………….. 
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