
	  
BE- OG AFBESTILLING AF OPSTALDNING SAMT TILLÆGSYDELSER  
 

Opstaldning:  Bestilling af boks aftales med staldpersonalet  Erik M Pedersen  22601546 – 

staldpersonale@hokr.dk 

Tillægsydelser:  Be- og afbestilling skal ske skriftligt og afleveres til staldpersonalet eller lægges i 

staldpersonalets postkasse ved toilettet i hestestalden senest den 20. i måneden med 

virkning fra den efterfølgende måned.  

Navn: __________________________________________________________  

Adresse:  __________________________________________________________  

Postnr. og by: __________________________________________________________  

Tlf. nr. __________________________________________________________  

Hestens navn:       __________________________________________________________   

Boks nr.:  ___________  
 

Be- eller afbestilling af følgende:  Hest Pony Start Ophør 
Opstaldning 
Fuldpasser boks * 1.950 1.800   
Selvpasser boks * 1.700 1.550   
Foldordning     
Specialfold (beskrevet nedenfor) 250 250   
Ud- og indlukning af staldpersonalet på hverdage inkl. 
specialfold  500 500   

Udlukning på selvpasser fold af staldpersonalet på 
hverdage 200 200   

Klokker, dækken, maske eller andet ekstra tilbehør sættes 
på om morgenen af staldpersonalet på hverdage - forudsat 
at det hænger på bokslågen.  

200 200 
  

Ekstra  
Ekstra hø max 3 kg i vinter perioden (ca. 1/10 – ca. 30/4) ** 250 250   
Ekstra wrap max 3 kg i vinter perioden (ca. 1/10 – ca. 30/4) 
** 150 150 

  

Loppefrøskaller i vinter perioden (ca. 1/10 – ca. 30/4) 100 100   
Medbringer eget foder (fradrag) -200 -200   
Hø balle (ca. 200 kg) 400 400   
Wrap balle (ca. 325 kg) 550 550   
*: Der opkræves depositum for boks på bestillingstidspunktet på 2.000 kr. på alle typer opstaldninger. Dette 
beløb skal betales inden hesten/ponyen ankommer. Der er 1 måneds opsigelsesvarsel på boksleje. 
**: Det er ejerens eget ansvar at give dette, da det leveres i 3 kg pose ved lageret.   
 
FOLD MULIGHEDER:  
 

 Fold 
• Opdelt i heste-, pony- 

og elevheste folde. 
• Med i indl-uknings-

ordningen. 

Selvpasserfold 
• Selvpassere sørger 

selv for ud- og 
indlukning 

• Ikke med i indluk-
nings-ordningen 

Specialfold  
• Pt. 5 specialfolde 
• Separat fold for selvpasser og fuldpasser 
• Man kan selv bestemme, hvor mange ens hest skal gå sammen med - dog min. 

2 heste.  
• Foldstørrelse tilpasses antal heste 
• Ud- og indlukning: 

• Mørkeblå: Normal ud- og indlukning af staldpersonale. Med i 
indlukningsordning.  

• Lyseblå: Staldpersonlet sørger for ud- og indlukning. Ikke med i 
indlukningsordning 

• Vandbaljer og vand stilles til rådighed, brugere skal selv sørge for opfyldning 
• Ud- og indlukning af staldpersonalet på hverdage primært mellem kl 8-10 og 

kan tilkøbes 
 

Evt. spørgsmål kan rettes til formand Erik M Pedersen 22601546 eller staldpersonale@hokr.dk 

Venlig hilsen HOKR Bestyrelsen 


