AVELSKONTRAKT För avels året 20_______

Jag donerar härmed ____ språng till Swedish Reining Horse Assn. med min hingst till ett namngivet sto. För
ansluten hingst har SRHA förtur på sålt språng, vilket innebär att om hingsten endast har en betäckning det år
hingsten är ansluten till Sire & Dam programmet ska detta språng tillfalla SRHA.
_______________________________________________________________________________________
(Hingstens namn)
Detta SRHA avelskontrakt är överförbart på en stoägare som erlägger 50 % av den ordinarie språngavgiften
till föreningen. Hingstägaren/hållaren skall tillhandahålla erforderliga handlingar för att underlätta registrering av
avkomman i korrekt avels förening. Vid användning av frusen/kyld sperma gäller samma regler som vid naturlig
betäckning så länge sperman är livsduglig. Levande föl garanti gäller endast med villkoret att man återkommer
med samma eller efter särskild överenskommelse ett substitut sto påföljande år och endast den ursprungliga
kontraktshållaren. Alla övriga sto kostnader, olyckor, sjukdom, eller misstag gällande det sto som nämns i detta
kontrakt är stoägarens ansvar. Stoägaren skall kontakta hingstägaren/hållaren och vara ansvarig för alla kostnader/avgifter relaterade till detta kontrakt. SRHA ansvarar inte för några kostnader, utgifter, eller avgifter relaterade
till användandet av detta avelskontrakt. Inga pengar återbetalas. SRHAs del i och ansvar för Sire & Dam programmet avslutas då transfer av betäckningen till stoägaren skett. OBS! Hingstägare kräv kvitto på att SRHA
fakturan på språngavgift är betald innan betäckningen äger rum.

20 ___ betäckningsavgift för denna hingst är _________________kr. (OBS! anges utan moms)
Hingst information:
Reg nr/NRHA licens nr:______________________Ras:_____________________Färg:_________Hög:______
Bifoga en kopia av hingstens registreringspapper
Tävlingsmeriter kan bifogas (frivilligt)
Hingstägaren/hållares namn:__________________________________________________________________
Hingstägare/hållares signatur:_________________________________________________________________
Adress:_____________________________________________Postnummer/Ort_________________________
Tel:_______________________________Fax:_____________________________Mob:___________________
E-mail:________________________________________________________

SRHA överför härmed denna betäckning till nedan namngivna stoägare, och godkänner mottagandet av____________________kr som full betalning. Alla arrangemang och åtaganden vid betäckning
sker mellan sto och hingstägare. Avkomman från denna betäckning är startberättigad i SRHA Open
eller Non Pro Sire & Dam Klassen som fyra, fem och sex åring genom inbetalning av den för året
avsedda startavgiften. (avgifterna kan ändras)
Det är ägaren till den i Sire & Dam Klassen startberättigade avkommans skyldighet att informera SRHA om hans/
hennes avsikt att anmäla sig till Sire & Dam Klassen. Detta kontrakt är inte överförbart till någon annan stoägare.
Inga pengar återbetalas.
Stoets namn:________________________________________Reg nr/NRHA nr:________________________
Stoägare:___________________________________________E-mail:_________________________________
Adress:____________________________________________Postnr/Ort:______________________________
Tel:____________________________Fax:_____________________________Mob:______________________
Notera: Var snäll och rapportera stoets namn och registreringsnummer till SRHA och kvitto på betalning
innan betäckningen äger rum. En kopia på betäckningsrapport måste skickas till SRHA vid registreringen.

Endast för SRHA
SRHA ansvarigs signatur:_________________________________________________________
Detta kontakt anses inte giltigt utan underskrift av SRHAs representant.
SRHAs styrelse förbehåller sig rätten att modiﬁera och/eller ändra villkoren.
Swedish Reining Horse Association
Attn, Inger Larsson. Bokhaga Gård, 276 55 Hammenhög, Sverige
Tel: +46 (0)708 450 150 Fax: +46 (0)414 44 09 51

