Praksis i avlshamner/egenerklæring hoppeeier.
Hoppa..................................................N - ...... - ................ Farge: ………... Avtegn:…………….

skal bedekkes av hingsten:

Avlshamna

tilbys i regi av

, fra

til ca

Hoppene har tilbud om å gå hele beitesesongen, eller kan tas hjem etter eget ønske og etter avtale med
tilsynet.
Hoppene og evt. føll slippes på eiers eget ansvar.
Avlslaget/hamneansvarlig sørger for gjeter/tilsyn, leie av beite og avlshingst.
Til hingsten stilles helsemessige krav på lik linje med hoppene.
Utgifter til eventuell veterinærbehandling og sykebehandling dekkes av hoppeeier selv.
Hamneansvarlig forbeholder seg retten til å la hoppe underkastes nødvendig veterinærbehandling og / eller
prøvetaking v. mistanke om overførbar sykdom.
Det kreves ikke veterinærattest for å slippe hoppe inn i hamn. I hamna foregår naturlig bedekning. Hestenes
helsetilstand mhp. overførbare sykdommer avhenger av et gjensidig tillitsforhold mellom de enkelte hesteeiere og
at alle hester slippes med eierens egenerklæring om at det ikke foreligger mistanke om overførbar sykdom hos
den enkelte hest.
Hoppeeiere som undertegner dette dokumentet erklærer med dette:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoppa har de siste 14 dager ikke hatt symptomer som kan gi mistanke om overførbar eller annen
dyresykdom.
Jeg har ikke grunn til å tro at hoppa kan være bærer av overførbar kjønnssykdom.
Hoppa kommer fra stall der det ikke er påvist slike symptomer eller sykdom de siste 6 mnd.
Hoppa har de siste 14 dager ikke hatt kontakt med andre hester eller hestemiljø hvor det foreligger
mistanke om overførbar sykdom.
Hoppa har fått ormemiddel en gang i perioden 2 uker – 2 dager før slipp.
Hoppa er vaksinert mot hesteinfluensa og stivkrampe minst to ganger, den siste ikke eldre en 1 år (
gyldig tom.beitesesongens slutt.)

Hoppene skal slippes uten sko. De skal ha velstelte høver.
Priser:
Springpenger kr:
Beløp kr:
Beiteleie kr:
Resterende kr:
.

Føllavgift kr:

Beiteleie kr:

.

betales ved slipp av hoppa.
betales når hoppa hentes.
betales ved levende født føll

Springseddel skrives ikke ut før hele beløpet er betalt (springpenger, beiteleie og ev. føllavgift, Kr
til sammen)

Eier/ansvarlig for hoppa:
Navn:.......................................................... Telefon:.............................................................

Adresse:...................................................................................................................................

Kan treffes på dette telefonnummer........................................................... så lenge hoppa befinner seg i
hamna.

Vi vil gjøre vårt beste for at resultatet skal bli så godt som mulig. Hoppeeier eller den eieren bemyndiger vil bli
kontaktet av tilsynet hvis noe unormalt inntreffer eller hoppa og/eller føll skulle registreres alvorlig skadd eller
syk.

Hoppa skal gå i hamna f.o.m ................... t.o.m. .....................

Sted............................................................... Dato...............................

..................................................................
Signatur
Eier/ansvarlig for hoppa

..................................................................
Hamneansvarlig/tilsyn

Denne erklæring fylles ut i to eksemplarer og tas med på slippdagen.

