
////// LANGSTRUPHAVE    
tilbyder.: 
Bedækningskontrakt    2019 

 
Hingst VIDIR fra Enni IS 2011 158 455 

Ejer.: Jens Erik Udsen 

Langstrupvej 15,- 3480 Fredensborg 

Denmark 

Tlf 0045 40901950 

jeudsen@mail.dk 

 

Hoppens navn.: 

________________________________________________________________________________ 

FEIF no.: 

______________________________________________________________________________________ 

Ejer.: 

_______________________________________________________________________________________ 

Adresse.: 

______________________________________________________________________________________ 

Post/by .: 

______________________________________________________________________________________ 

Land.: 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefon.: 

_______________________________________________________________________________________ 

Mail.: 

_______________________________________________________________________________________ 

CVR no  (Udenlandske kunder ) 

_____________________________________________________________________ 

 

Hoppen skal afleveres uden sko og nybeskåret, originalt hestepas, sund, rask og smittefri, scannet for 

brunst, ormebehandlet, fuld håndterbar for hånd, ren svaberprøve og vaccineret. 

Der tilbydes hverken stodbedækning, håndbedækning eller fremsendelse af sæd. 

Al bedækning  (inseminering) foregår hos 

Dyrlæge KIWA RIIS OLESEN Dyrlægegården, 

Baunevej 17, Benstrup 

mailto:jeudsen@mail.dk


3400 Hillerød 

Denmark 

Tlf.  0045 48 28 67 68 

Mail.: kiwa@hestedyrlaegerne.dk 

 

Al aftale om opstaldning og inseminering aftales direkte med Kiwa Riis Olesen. 

(se særskilt tillæg herom ) 

Afregning af ophold og inseminering  sker direkte med Kiwa Riis Olesen. 

   

Pris for bedækning udgør kr. 8.000,- kr + moms. 

For kunder fra andre EU – land udgør prisen 1.100,00  €. + VAT. 

Bedækningsprisen omfatter  2 spring  og 2 portioner sæd. 

Der er ingen ret til ombedækning året efter, hvis hoppen ikke er i fol. 

Såfremt hoppen ikke kommer i fol kan der tilbydes ombedækning næste år med 50% rabat. 

 

Før bedækning skal kontrakt returneres tillige med kopi af  ejercrtifikat. 

Hele bedækningsummen skal være indbetalt inden inseminering kan påbegynde. 

Indbetaling til 

Jens Erik Udsen 

Bank.:  Nordea 

Kontonummer.:  2150 3488 664 564 

IBAN.: DK162 000 3488 664 564 

SWIFT.: NDEADKKK 

  

Vi håber De bliver tilfreds med forløbet og takker for Deres ordre. 

 

Enig i ovenstående. 

 

---------------------------------------------------                                ----------------------------------------------------------------- 

Hingste ejer                                                                                   Hoppe ejer 

 

Dato.:     ___________________________                               Dato.: _______________________________ 

 

 

 

mailto:kiwa@hestedyrlaegerne.dk


 

 

Gode råd.: 

Vidir kan besigtiges efter aftale 

Kom med Din hoppe i april måned. 

Lykkes det ikke første gang er der stadig et par brunster at 

udnytte 

Lad hoppen blive stående i 16 dage efter sidste inseminering for 

scanningstjek. 

Hold øje med hvornår din hest er i brunst.  Kontakt 

undertegnede og Kiwa 8 dage før brunst for at aftale det 

praktiske 

Sørg for din hoppe  ikke er for tyk 

Sørg for at Din  hoppe, hvis den har gået konkurrencer får tid til 

at ”falde ned på jorden”  før bedækning,- gerne mange  

måneder. 

 

 

 

 

 

 


