
 
BETINGELSER 2019 
FOR FROSTSÆD V. AVLSHINGST RICHELIEU’S FIÈVRE D’OR 
 

 
 
PRIS PR. PORTION FROSTSÆD: 

KR. 5000,-  
Prisen er eksklusiv attest (kr. 400,-) samt eventuelle forsendelsesomkostninger. Ved indberetning over 14 
dage er beløbet kr. 700,-. Det er derfor vigtigt, at hoppeejer hurtigst muligt kontakter Richelieu Horses efter 
inseminering, så den kan indberettes og afkommet få papirer. 

BETINGELSER: 
 Der sendes 8 strå pr. portion frostsæd. 

 Efterfølgende portioner frostsæd til samme hoppe kan købes for DKK 2500,- for 4 strå eller DKK 4000,- 

for 8 strå. Her skal tillægges eventuelle forsendelsesomkostninger.  
 Med hoppeejer menes den person, der står for avlen af det kommende afkom og rekvirent af 

frostsæden, og ikke nødvendigvis den, der står på hoppens ejercertifikat (i tilfælde af leasing af 

avlshopper e. lign.). 

 Betaling for frostsæd sker forud for levering. 

 Inseminering med frostsæd sker hos egen dyrlæge eller ved en af de dyrlæger som har frostsæd 

liggende fra Gold Fever. Richelieu Horses er gerne behjælpelig med henvisning til dygtige 

reproduktionsdyrlæger. 

 Hver portion frostsæd er gældende til én drægtighed. Ønsker samme hoppeejer at ifole flere hopper på 

samme portion, er prisen DKK 2500,- for de efterfølgende drægtigheder. Der betales først for de 

efterfølgende hopper efter konstateret drægtighed. Der skal betales for attest ved efterfølgende 

konstaterede drægtigheder. 

 Frostsæden må ikke videresælges eller bortgives. 

 Containeren, som frostsæden bliver leveret i, er Richelieu Horses ejendom, og skal indenfor senest 7 

kalenderdage sendes retur. Fra 8. dagen vil der blive faktureret et gebyr på DKK 150,- pr. dag. Hvis en 

frostsædscontainer ikke returneres eller bliver væk, vil hoppeejeren blive faktureret for det fulde beløb. 

Containere skal sendes tilbage til Stutteri Sorgenfri, Østerbakken 97, 7700 Thisted med enten 

Danske Fragtmænd eller GLS.  

HINGSTEHOLDER HOPPEEJER 
Richelieu Horses 
v/Juliette de Richelieu 
Havhusevej 4 
8410 Rønde  
www.richelieu-horses.dk 
kontakt@richelieu-horses.dk 
Tlf.: +45 28 83 36 66 

Navn  
Adresse  
Postnummer og by  
E-mail  
Telefonnummer  
Hoppens navn  
Hoppens ID  

 
 
 

 
DATO/SIGN, HOPPEEJER 

 


