Prislista 2011-10-01

(Alla priser är inklusive moms)

Grundhyra stallplats: 5 Alternativ
Alla alternativen har tillgång till: Uppvärmd sköt/servicedel för 12 hästar samtidigt varav 3
spolplatser med varmvatten, stor flockhage eller enskild hage, 2 stora ridhus, 3 stora bra
uteridbanor, 2 skrittmaskiner, bra ridvägar, café, wc, duschar, badplats, grillplats.
Box Full: ”All Inclusive” ”Allt ingår alla dagar” NYHET! Mer ingår!
6600:-/månad/häst
Ingår alla dagar: Box, 2 skåp, hösilage, havre/müsli/pellets, bete(vid tillgång), betfor,
mineraler, saltsten, torv eller spån eller halmpellets, fodring, fodring av extra foder, fodring
av eget foder, ut/in hage, ut/in skrittmaskin, täckesbyte, benskydd på/av,
veterinär/hovslagarpassning, rengöring krubba/vattenkopp, vatten i hage,
1 tvättmaskin/månad, mockning box, mockning hage.
Box Flexibel: ”Allt ingår alla dagar”
4500:-/månad/häst
Ingår alla dagar: Box, 1 skåp, hösilage, havre, bete(vid tillgång), torv, ut/in hage, fodring,
fodring av extra foder, fodring av eget foder färdigt vid box, vatten i hage.
Eget tillval av extra tjänster enligt prislista.
Lösdrift/Aktivstall: ”Allt ingår alla dagar”
3900:-/månad/häst
Ingår alla dagar: Ligghall, stor hage, 1 skåp, daglig tillsyn, hösilage, havre,
mineralsten/saltsten, åretruntvatten, bete(vid tillgång), strö, mockning ligghall/rasthage. Eget
tillval av extra tjänster enligt prislista.
NYHET!! Box LÅGPRIS!!!:
3300:-/månad/häst
Eget arbete 1 dag/månad+fylla egna ”slowfeednät”
Ingår alla dagar: Box, 1 skåp, alltid hösilage i ”slowfeednät” inne/ute, bete(vid tillgång), torv,
ut/in hage, fodring kraftfoder, vatten i hage. Eget tillval av extra tjänster enligt prislista.
NYHET!! Lösdrift LÅGPRIS!!!:
2900:-/månad/häst
Eget arbete 1 dag/månad
Ingår alla dagar: Ligghall, stor hage, 1 skåp, daglig tillsyn, hösilage, mineralsten/saltsten,
åretruntvatten, bete(vid tillgång), strö, mockning ligghall/rasthage.
Eget tillval av extra tjänster enligt prislista.
Rabatt på grundhyran erhålles om häst är bortrest minst 30 dagar, för en månad/år med:
box full 3000:-, box flexibel 1200:-. box/lösdrift lågpris 0:Friköp eget arbete. Grundtjänst:

Stalldag
Stalldag
Stalldag

Heldag
Morgon/Förmiddag
Eftermiddag/Kväll

800:-/gång
400:-/gång
400:-/gång

Extra månadstjänster:
• Mockning box måndag-fredag
• Mockning box lördag-söndag
• Skrittmaskin stallplan in/ut måndag-fredag
• Skrittmaskin stallplan in/ut lördag-söndag
• Skrittmaskin vid avelsstall in/ut måndag-fredag
• Skrittmaskin vid avelsstall in/ut lördag-söndag
• Täckesbyte måndag-fredag
• Täckesbyte lördag-söndag
• Benskydd/Lindor/Boots på/av måndag-fredag
• Benskydd/Lindor/Boots på/av lördag-söndag
• Övriga tjänster (överenskommes i förväg om antal minuter)
• Extra foder enligt separat aktuell prislista.

600:-/månad
300:-/månad
400:-/månad
200:-/månad
800:-/månad
400:-/månad
200:-/månad
100:-/månad
200:-/månad
100:-/månad
150:-/minut/månad

Extra tillfälliga tilläggstjänster:
• Mockning box vanlig måndag-fredag
• Mockning box vanlig lördag-söndag
• Mockning box helgdag
• Mocka hage
• Skrittmaskin stallplan in/ut
• Skrittmaskin vid avelsstall in/ut
• Täckesbyte
• Benskydd/Lindor/Boots på/av
• Vatten fyllas på i box eller hage
• Fodring
• Fylla ”Slowfeednät”
• Veterinär/Hovslagarpassning
• Rida/Longera/Tömmköra/Leda
• Tvättning i tvättmaskin
• Övriga tjänster (överenskommes i förväg om antal minuter)

50:-/gång
100:-gång
150:-/gång
100:-/kärra (100 liter)
60:-/gång
120:-/gång
30:-/gång
30:-/gång
30:-/gång
30:-/gång
30:-/nät/gång
100:-/gång
50:-/påbörjade 10 min
120:-/maskin. 20:-/kilo
10:-/minut

Övriga tjänster:
Gästbox Full: Tillfällig uppstallning minst 7 dgr.
Ingår: hösilage, havre, strö, mockning, ut/in hage+skrittmaskin.
Gästbox tävling (ej strö)
Mockning av ej rengjord gästbox
Gästbox kurs (ej strö)
250:-/påbörjat dygn,
150:-/dag,
Fodring av gästbox
Ströbal torv eller spån
Strökärra torv
Elplats
Bäddplats
tävling
kurs

300:-/påbörjat dygn
900:-/helg (fred kv-sönd)
500:-/box/gång
100:-/<4 tim
30:-/fodring
95:-/st
60:-/kärra (100 liter)
300:-/meeting (fred-sönd)
250:-/person/dygn
200:-/person/dygn

Bokning ridhus
Anläggningskort per gång (prova-på 2-3 ggr samt kurser)
Anläggningskort
Anläggningskort familj

300:-/tim
100:-/gång
2000:-/år
3000:-/år

Hoppträning för René Flück
Privatlektion för René Flück
Träning häst av René Flück
Hoppning tävlingsklass av René Flück (resa+uppehälle tillkommer)

300:-/ekipage
500:-/ekipage
300:- < 600:-/gång
300:-/start

Hyra häst till kurs och träning
Hyra häst till hoppträning
Hyra häst till Pay&Jump/Träningstävling eller Tävling
Hyra häst för enskild ridning

200:-/påbörjad tim
200:-/påbörjad tim
200:-/start
200:-/påbörjad tim

