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Hingstägare: Anne Svensson - Svensson Ranch, Box 143, 645 22 Strängnäs  070 6956843  

anne@svenssonranch.com www.showstopnspook.com 
 
Avtalet avser betäckningssäsongen 2021 med Show Stop N Spook, AQHA Registration # 5329344, APHA Registration # 
993591 och gäller betäckning för 

stoet: ___________________________________________ 
 
Avelsorganisation och Registreringsnummer: _______________________________________________  
 
Betäckningsmetoden är AI (artificiell insemination) med fryst transporterad sperma. 
 
1. Betäckningsavgiften är totalt 15000 kr inkl moms, varav boknings/seminavgiften (ej 
återbetalningsbar) 6250 kr inkl. moms betalas i samband med undertecknandet av detta kontrakt. Resterande 
(8750 kr inkl. moms) betalas senast tio [10] dagar innan doserna skickas. Vi släpper sex [6] doser per 
år/betäckningskontrakt varav tre [3] doser per sändning. Samtliga avgifter måste vara betalda innan doser 
skickas.  
 
2. En kopia av registreringspappret/papprens vardera sida skall bifogas detta kontrakt. Ägaren på 
registreringspappret kommer att stå som ägare på betäckningsrapporten.  
 
3. Förfrågan att skicka doserna måste göras till Anne Svensson minst 10 dagar innan doserna 
skall skickas. Alla transportavgifter betalas av stoägaren.  
 
4. Betäckningssäsongen varar mellan 1 Februari till 31 Augusti 2021. 
 
5. Detta kontrakt har en “Levande Föl Garanti”. Ett föl klassas som levande om den står upp och 
diar utan hjälp. Om ett föl föds död eller stoet resorberar eller aborterar fostret skall Svensson Ranch kontaktas 
och resultatet redovisas i form av veterinärintyg inom trettio (30) dagar och då kommer stoet att få ett nytt 
kontrakt till nästkommande säsong enligt punkt 6 i detta kontrakt. Levande Föl Garantin kommer endast 
att vara giltig för ston som konstaterats dräktig av en veterinär. Betäckningsdatum (samtliga) samt 
meddelande om dräktighet skall skickas till Anne Svensson/Svensson Ranch FÖRE 1 OKTOBER 
2021, annars kommer stoet INTE att tas med i betäckningsrapporten. 
 
6. Om stoet inte får ett levande föl, resorberar eller aborterar fölet kommer stoet få betäckas om 
med samma förutsättningar 2022 mot att boknings/seminavgiften, 6250 kr inkl. moms samt eventuella 
transportkostnader av nya doser betalas. Ett ersättningssto, som först godkänts av Svensson Ranch, kan 
ENBART användas om stoet på detta kontrakt dör eller visar sig direkt olämplig att betäcka om enligt veterinär.  
 
7. Registreringspapper för fölet fås via AQHA/APHA under förutsättning att alla avgifter är betalda 
samt resultatet av dräktigheten har redovisats enligt punkt 5 till Anne Svensson, Svensson Ranch. 
 
8. Varken Svensson Ranch eller någon av medarbetare eller anställda kan ställas till ansvar för 
förstörd sperma eller resultat att stoet inte blir dräktig. Svensson Ranchs enda skyldighet är att vid det fall 
hingsten dör och inga fler doser går att skicka skall detta kontrakt annuleras och avgiften på 8750 kr inkl. 
moms återbetalas till stoägaren.  
 
9. När detta kontrakt undertecknats av båda parter är detta ett lagligt bindande avtal. 

 
 
 

 Stoägare namn och adress: _________________________________________ 
 
 

                                   _____________________________________________________________ 
 
 

 Telefonnummer: __________________________________________________  
 
 
 E-postadress: _____________________________________________________  

 
 
 

Stoägare: ______________________________________            Hingstägare: ___________________________________ 
 

                Datum samt underskrift                                                               Datum samt underskrift 
 
 


