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Indskrivning og ankomst
Ved ankomst medbringes hoppens pas. Indskrivningsblanket på hoppen udfyldes eller afleveres,
hvis den ikke er sendt i forvejen via hjemmesiden eller på mail.
Det er vigtigt for os, at få så mange oplysninger som muligt om tidligere brunstforløb, drægtigheder
mm. for at give hoppen et så optimalt forløb som muligt. Vi har tillige brug for oplysninger om
valget af hingst og kontaktoplysninger til hingstestationen.
Hopper til inseminering.
Hopper til inseminering bliver dagligt sundhedstjekket
og brunstafprøvet med hingst, både for at give den
naturlige stimulering og fordi brunstsymptomerne
anvendes i den samlede vurdering af hoppens status.
Alle hopper bliver gennemgået hver morgen hele
sæsonen, ved denne gennemgang tages stilling til
hvornår den enkelte hoppe skal undersøges,
insemineres eller evt. behandles.

Hopperne follikelkontrolleres efter behov ved brug af ultralydsscanner. Når hopperne er ved at være
klar til inseminering bestilles sæden eller hingsten tappes, så insemineringen kan foretages på det
rette tidspunkt.
Hopper der skal insemineres med frosset sæd, follikelkontrolleres hver 6.-8. time frem til
ægløsningen, hvor insemineringen finder sted. Sæden skal da være bestilt mindst 1 uge før, for at
være på lager når den skal bruges.
Ved anvendelse af kølesæd kan hoppeejeren i visse tilfælde blive involveret i afhentning på
leveringsadressen.
Alle sædportioner undersøges i laboratoriet inden inseminering for at kontrollere sædens kvalitet.
Scanning
Vi anbefaler drægtighedsscanning på 16-18 dag efter ægløsning og igen dag 33-36 for at få et
optimalt forløb uden tab af brunster.
Konsumstatus
Pga. regler om foderregistrering og medicinanvendelse er det nødvendigt at alle heste er
chipmærkede og udskrevet af fødekæden (pas afsnit IX del 2). Ved opstaldning giver ejeren

tilladelse til at klinikkens dyrlæger udskriver hesten hvis det ikke er sket før. Er hesten ikke
chipmærket betaler ejeren kun for dette.
Opstaldning og fold
Hopperne opstaldes i boks og kommer på fold dagligt. Hopperne skal være græsset ind hjemmefra
for at komme på græsfold ellers lukkes de på jordfold.
Hopperne kommer på fold efter nærmere aftale, og ud fra ejerens oplysninger om hoppens
temperament og vores iagttagelse af dens adfærd. Det sker under opsyn, til der er ro i flokken. Vi
forbeholder os ret til at tage hopper ud af flokken og sætte dem på stald såfremt de ikke fungerer
socialt i flokken eller har behov for fodertilskud. Hopperne skal møde uden bagsko for at komme på
fold med andre. Skoene kan tages af for ejerens regning eller hoppen kan komme på alenefold mod
tillæg.
Fodring
Alle heste fodres 3 gange dagligt, sidste gang mellem klokken 21 og 22. Der fodres med wrap,
Horse Pro fuldfoderblanding, Growth Balancer og vitaminblanding afhængigt af hoppens behov.
Ønskes hoppen fodret med sit vante foder må det leveres samtidig med hoppen, gerne afmålt i
portioner eller med brugbart mål.
Ansvar
Opstaldning herunder håndtering og fold samt undersøgelser på stationen sker for ejerens regning
og risiko.
Dyrlægerne har en erhvervsansvarsforsikring som dækker hvis professionelle fejl skulle
forekomme. De anvendte teknikker kan i meget sjældne tilfælde skade hesten og/eller embryonet,
som kan være årsag til permanente læsioner eller død.
Når hesten overlades til os accepteres disse risici af hesteejeren.
Praktiske oplysninger
Besøgende er meget velkomne i tidsrummet 10-12 og 13-17 på hverdage, og i weekender samt på
helligdage 10-13. Er dette ikke muligt kan et alternativt tidspunkt evt. aftales nærmere. Ved ønske
om ridning eller anden håndtering af hoppen aftales det på forhånd.
Dyrlægerne kan træffes alle hverdage kl. 9-10 og 16-17. Desuden besvares telefonen af vore
klinikassistenter mellem kl. 9-16, de kan aftale og give information om aflevering og afhentning og
give oplysninger om hoppens forløb mens den er på stationen.
Ved afhentning af hopper må hjælp til læsning ikke forventes. Hjælp kan kun ydes undtagelsesvis
og i begrænset omfang i klinikkens åbningstid.

De bedste ønsker for en god sæson.
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