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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ GOCKSTA STUTERI
2021


Veterinäravgiften faktureras via mail från ansvarig veterinär, vid brevfaktura tillkommer avikostnad.



I veterinäravgiften ingår, förutom undersökningar vid semin, tre stycken dräktighetsundersökningar.



3 brunster ingår i avgiften och om stoet ej blivit dräktig under dessa och du väljer att fortsätta kommer
en ny avgift per brunst.



Vi gör allt vi kan för att få ditt sto dräktigt och i vissa fall behövs behandling, detta ingår EJ i veterinäravgiften och faktureras till dig som stoägare i efterhand.



Stationsavgift, eventuell språngavgift och uppstallning faktureras av oss.



Seminsäsongen omfattar 7/4-27/8. Alla undersökningar därutöver faktureras extra.



Vi för alla journaler via StudIt journalprogram och ett SMS skickas ut efter att ditt sto varit inne för
undersökning. Där står det bl.a om ditt sto är redo för semin och nästa gång hon ska undersökas.



Du som stoägare ska förvissa dig om att Ditt sto är frisk och smittfri innan hon kommer till oss.



Ditt sto semineras helt på din kostnad och risk.



I rådande pandemi ser vi att du följer Folkhälsomyndigheternas och våra rekommendationer (se nästa
sida)



Pass måste lämnas med hästen!
Alla priser finner du på nästa sida

Vill du ha kvar ditt sto under semineringsperioden?
Ja

Nej

Vill du ha kvar ditt sto tills hon är konstaterad dräktig?
Ja

Nej

Om ja, kan ditt sto:
Gå med andra hästar?
Ja

Nej

Dricka ur vattenkopp?
Ja

Nej

I uppstallningsavgiften ingår hösilage och havre. Vi ombesörjer ej byten av täcke. Vi ser helst att ni tagit av bakskorna på hästen om den ska gå kvar. Grimma
lämnas kvar på hästen hela tiden med märkning. Anser vi/ vår hovslagare att ditt sto behöver verkas kommer detta att ske och vi fakturerar dig som stoägare
för denna tjänst. All uppstallning sker på ägarens egen risk och vi på stuteriet ansvarar ej om sto eller föl gör sig illa under sin vistelse hos oss. Skulle
veterinär behöva tillkallas vid skada/sjukdom, faktureras även detta till dig som stoägare.
Vi garanterar ej att ditt sto blir dräktigt!

Ston med föl kommer enbart att gå ut i en liten hage själva några timmar om dagen. Vi ser också att fölungen
är avmaskad i rätt tid. Kommer den till oss innan detta, avmaskas den här vid vecka 8 med Axilur.
Det är även viktigt att du lämnar fölningsdatum på nästa sida.

Vid frågor, kontakta Anne-Sophie 070-4476382, Sandra 076-1181973 eller maila oss gockstastuteri@gmail.com

Gocksta Stuteri, Västerås

www.gockstastuteri.com

gockstastuteri@gmail.com

2

Veterinäravgift

2500kr

Extra brunst

650kr

Stationsavgift hemma hingst

1000kr

Stationsavgift annan hingst

2250kr

Uppstallning

Singel 150kr/dygn — Sto + föl 175kr/dygn

Övriga kostnader såsom ev. behandling av stoet, avgifter på hingsten och ev. spermatransporter tillkommer.
Avgifterna är inklusive moms.
Stoets namn
Reg.nr
Första val av hingst
Andra val av hingst
Betalningsanvarig
Adress
Person-/org. nummer
Mailadress
Telefonnr.
Fölet är född:……………………………………… Fader:………………………………………….

•
•
•
•
•
•

För att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer så ser vi att:
Du inte kommer om du är förkyld eller har andra tecken på Covid-19
Max 2 personer/häst är med hit
Endast 1 person/häst är i stallet under undersökning
Du spritar händerna innan du kommer in, handsprit finns här
Du står minst en hästlängd från andra
Ditt sto också självklart är friskt och inte visat tecken på sjukdom senaste 3 veckorna eller varit i kontakt med annan
sjuk häst!
För att säkra oss ännu mer har vi stängt en seminspilta så enbart två kommer att vara i bruk.
Vi ser också att du/ni bär munskydd.
Vi kommer att sköta ordningen i kön, så vänta med att lasta ur tills ni fått klartecken att komma in.
Vi vill inte ha trängsel på stallplanen!
Utlandsbeställningar kommer före i kön!
Obs. De flesta beställningar från utlandet ska ske innan kl 9.00!
Fyll gärna i detta papper innan du åker till oss.

Datum……………………………………

Underkrift………………………………………………………………………………………….

Gocksta Stuteri, Västerås

www.gockstastuteri.com

gockstastuteri@gmail.com

