Hingstens oplysninger
Hingstens navn *
Her oplyses hingstens fulde navn.

Eyvar fra Álfhólum

Hingstens ID-nr. *
Her oplyses hingstens registreringsnummer.

IS2011184669

Bedækningspris (inkl. moms) *
Her angives det samlede beløb for bedækning ved hingsten.

9500

Er bedækningsattest inkluderet i prisen? *
Her oplyses det om gebyret, der skal betales ved bedækningsindberetning, er
inkluderet i prisen.

Nej

Pris for bedækningsattest (inkl. moms)
Her oplyses prisen for bedækningsindberetning, hvis det IKKE er inkluderet i
bedækningsprisen.

375

Bedækningsform *
Her oplyses hvilke bedækningsformer, der tilbydes ved hingsten.

Naturlig bedækning (stod og håndbedækning)
Inseminering (frisk, køle og frostsæd)
Begge

Beskrivelse af hingsten *
Her beskrives hingsten (gerne 5 til 15 linjer). Brug god tid på at komme omkring
hingstens præstationer, unikke egenskaber og væremåde.

NYHED
X-FAXTOR Vindott Hingst
Eyvar fra Álfhólum IS2011184669 tilbyder køle- og frysesæd fra April
2020.
- 9 for tølt
- 9 for trav, vilje og sind
- 8,5 for galop og skridt
- Fantastisk sind
- TOP afstamning (se nedenfor)
- Vindott
- Kåret i 1. kl
Eyvar er 4-gænger og kåret med 9 for tølt, trav og vilje/sind, som 6-årig.
Udover sin flotte farve og gode kåring, har han også en ekstremt
spændende afstamning. Hans sind er i særklasse, nem at arbejde med.
Kom og besøg os i Odense.
Eyvar er det eneste kårede afkom uden for Island, efter den
imponerende højt kårede hingst Þrumufleygur frá Álfhólum, kåret med
9,5 for tølt, trav og vilje/sind, og 8.43 for rideegenskaber som 4 gænger.
Farfar er Poroddur fra Porroddsstöðum, kåret med 9 for tølt, trav, pas og
vilje, samt 9.5 for vilje/sind, og 9.04 for rideegenskaber.
Eyvars mor er Móey fra Alfholum (vindott), kåret med 7.90 og 8.5 for tølt
som 4 gænger. Moey er desuden også mor til en 4 års hoppe som blev
kåret i 1.klasse i år.
Morfar er Eldjarn fra Tjaldholum, kåret med 9.5 for tølt, trav og form,
samt 10 for vilje/sind og 8.85 for rideegenskaber som 4 gænger.

Mormor er Móeiður fra Alfholum kåret med 9.5 for tølt, og 9 for galop,
vilje/sind, form og langsom tølt, og 8.43 for rideegenskaber.
Eyvars morfar Eldjárn frá Tjaldhólum og mormor Móeiður frá Álfhólum
også 9,5 for tølt!

Naturlig bedækning
Adresse og by (hvor hingsten bedækker) *
Her oplyses hvor hingsten befinder sig og hvor bedækning finder sted, så hoppe
og hoppeejer kommer godt frem.

Bedækningstype *
Her oplyses hvilke bedækningstyper, der tilbydes ved hingsten.

Stod
Håndbedækning

Er græspenge inkluderet i prisen? *
Her oplyses om græspenge og opstaldning er inkluderet i bedækningsprisen.

Vælg

Hvor mange ugers græspenge er inkluderet i prisen?
Her oplyses hvor mange ugers græspenge og opstaldning, der er inkluderet i
prisen.
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Græspenge per dag (inkl. moms)
Her oplyses prisen på græspenge og opstaldning per påbegyndt døgn, hvis det
IKKE er inkluderet i bedækningsprisen.

Ombedækning *
Her oplyses det om der tilbydes ombedækning ved hingsten.

Vælg

Betingelser for ombedækning
Her oplyses betingelserne for ombedækning, hvis dette tilbydes f.eks. ved ikkelevedygtigt føl o.l.

Der tilbydes også inseminering *
Her oplyses om der ligeledes tilbydes inseminering.

Ja
Nej

Inseminering
Insemineringsmetode *
Her oplyses hvilke insemineringstyper, der tilbydes ved hingsten.

Frisk sæd
Kølesæd
Frostsæd

Er tapning inkluderet i prisen? *
Her oplyses om tapning af sæd er inkluderet i bedækningsprisen.

Ja

Der tilbydes opstaldning *
Her oplyses om der tilbydes opstaldning f.eks. ved stutteri eller
insemineringsstation.

Nej

Der tilbydes transportsæd *
Her oplyses det om der tilbydes transportsæd.

Ja

Transportsæd kan bestilles
Her oplyses hvilke dage transportsæden kan bestilles.

Mandag, onsdag og fredag
Mandag, onsdag, fredag og lørdag
Alle hverdage og weekender
Alle hverdage
Andet: Tilpasses hoppens brunst

Transportsæd kan skaffes ved
Her oplyses forsendelses- og leveringsmuligheder for transportsæden.

Afhentning (efter aftale)
Dag til dag levering
Kurér fragtbil
Andet:

Transportsæd skal bestilles inden
Her oplyses tidspunktet på dagen transportsæden skal bestilles forinden.
Tidspunkt

09 : 00

Betingelser for transportsæd
Her oplyses øvrige betingelser for bestilling af transportsæd, hvis dette tilbydes.

Pris for transport og forsendelse: 300 kr. Jylland/Fyn og 500 kr.
Sjælland.
Hvis hoppen ikke kommer i fol 1. gang, vil vi tilbyde sæd mod betaling
af nyt reservationsgebyr 2. gang.
Vi tapper selv på Fyn på en prof. hingstestation og sender det med GLS
eller privat transport, evt. hvor man mødes på halvvejen, eller det kan
afhentes.

Praktiske oplysninger
Der tilbydes rabat *
Her oplyses det om der tilbydes rabat.

Ja

Beskrivelse af rabatordning
Her beskrives rabatordningen, hvis dette tilbydes.

Der tilbydes rabat ved køb af sæd til 2-4 hopper samme ejer kr. 8.000,pr. hest

Bedækningssæson start *
Her oplyses det hvornår bedækningssæsonen starter og bestillinger modtages.
DD

MM

ÅÅÅÅ

25 / 03 / 2020

Bedækningssæson slut *
Her oplyses det hvornår bedækningssæsonen slutter og bestillinger ikke længere
modtages.
DD

MM

ÅÅÅÅ

15 / 10 / 2020

Anbefal dyrlæge
Her oplyses eventuelt dyrlæge, klinik eller hingstestation, der måtte samarbejdes
med.

Øvrige betingelser
Her oplyses øvrige bedækningsbetingelser og bestemmelser ved bestilling af
hingsten.

Vi vil gerne henvise til dyrlæger som kan hjælpe med selve inseminering
og scanning m.m.
Hoppeejer står selv for denne omkostning på hesteklinik eller hos dem
selv.

Dette indhold er hverken oprettet eller godkendt af Google.

Analyse

