
Anvisning för spermabeställning 
Möjliga leveransveckor 2022 är v 31, v 36, v 40-41. Beställningen ska vara inne senast fredag 
veckan före önskad leverans. Sperman skickas normalt med Schenker. Du kan också hämta 
den själv eFer överenskommelse med Magnus Håård 070–5826710. 

Underskriven beställning (skannad) skickas med e-post Pll semin@faravelsforbundet.com 
(skriv Semin 2022 i ämnesraden) eller med snigelpost Pll Anna Törnfelt, Alskog Ollajvs 510, 
623 64 Ljugarn. 
Fyll i alla uppgiFer och kryssa för Pllämpliga alternaPv, tack! 

Nedan ser Du eZ exempel på hur Du ska fylla i spermabeställningen.  

Exemplet visar en beställning på totalt 25 doser. Om vi inte har Pllräckligt med sperma eFer 
alla baggar så får Du istället sperma eFer reserv 1 eller reserv 2. Anger Du ingen reservbagge 
tolkar vi det som aZ Du inte vill ha någon annan bagge och den totala beställningen kommer 
då aZ minska.  

Priset för sperman är:  

1-15 doser 300 kr/dos 

16-25 doser 280 kr/dos 

26-      doser 260 kr/dos. Priserna är exkl. moms och gäller för alla baggar. 

OBS! Vi kan bara leverera sperma Pll köpare som har sänt oss en kopia på intyg om före-
skriven utbildning. Vi har kvar intygen för er som seminerat i Fåravelsförbundets regi Pdigare. 

Returfrakten betalas av beställaren. Kärlet ska vara rengjort utvändigt och transporteras i den 
kartong det levererades. Kärlet får inte döljas i kartongen utan överdelen ska vara synlig som 
när det kom.  

Bagge
Antal 
doser Reserv 1 Reserv 2

Hamre Lukas 5 Soläng L. Eldner

G Gude- 5 N AdBlue P Rasoul 

A Briska 5 G Gudetti E Petrus

L Eldner 5 Don Juan  Long John 

R Curt 5 P Rasoul  Granstorp

Summa 25   
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Önskad leveransvecka               SE nr 

Beställningssedel baggsperma 2022 

BesäZningsnamn............................................................................................................... 

FakturamoZagare.............................................................................................................. 

Leveransadress.................................................................................................................. 

Tillgänglig på telefonnummer............................................................................................ 

Har även lämnat beställning på semineringsutrustning  ⃝ Ja      ⃝ Nej 

⃝ Vill hyra kärl för 1 000 kr exkl. moms Pll 6 veckor eFer avslutad seminering. Betalar returfrakten. 
⃝ Har eget kärl. Ringer 070 58 26 710 för överenskommelse om leverans. 
⃝ Vill köpa kärl för 6 000 kr exkl. moms som sperman levereras i. 

Kvävefyllning av kärl kostar 450 kr exkl. moms  
Leveransen av kärl kostar 600 kr exkl. moms. 

Baggarna finns i Elitlamm under Djurregister/Andra djurlistor/Seminbaggar 
Jag beställer följande doser á 300 kr/st. exkl. moms (billigare dospris vid fler än 15 doser beställda). 

Beställningen är bindande och kommer aZ faktureras även om doserna inte hämtas ut. 
Jag förbinder mig aZ rapportera användning och resultat av semineringarna i enlighet med SJVFS 
2002:12  genom aZ rapportera alla semineringar och alla lamningar eFer seminerade tackor I 
Elitlamm. 

.......................................................................................................................... 
Ort Datum Namnteckning   Namnförtydligande

Bagge Antal doser Reserv 1 Reserv 2

Summa   


