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Elevheste 

Betingelser for opstaldning: 

• Hesten skal være forsikret. Den træder i kraft, hvis der sker hesten noget. Kopi skal medbringes. 

• Hesten skal være vaccineret mod stivkrampe og influenza en måned før ankomst. Attest skal medbringes. 

• Udgifter til dyrlæge og medicin afholdes af ejeren. Ønsker du dyrlæge, kontaktes skolens riderlærer. 

• Udgifter til hovsmed afholdes af ejeren. 

• Nødvendigt udstyr opbevares efter skolens anvisning. 

• Inden ankomst skal hesten have foretaget gødningsprøve og evt. være behandlet med ormekur. 

 

 

Opstaldning indbefatter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris og opstaldningsperiode: 

Perioden gælder hele skoleåret. 

Prisen for perioden er 18.200 kr. Man kan ikke leje pladsen for en delperiode 

Betalingen foregår sammen med skolepenge i f.eks. 6 rater á 3.033 kr. 

 

 

Beskrivelse af din hest: 

Hestens navn  

Hestens farve  

Hesterace  

Hestens køn  

• Staldplads i boks, foder og wraphø. Medmindre der foreligger dyrlægeerklæring, fodres hesten med 

skolens foderblanding. 

• Pasning af hesten i ferier og hjemrejseweekends.  

• Daglig pasning går på skift mellem alle elever som har ridning. Du bør påregne at du skal blive på skolen i 

nogle weekender, for at passe heste.  

• I starten og slutningen af skoleåret går hestene på døgnfold og fodres efter behov. Resten af året går 

hestene på fold fra morgen til middag og fodres 3 gange om dagen i boks. 

• Hestene lukkes på fold i 2 forskellige flokke. Hestene fodres efter behov. Det er sandsynligt, at hesten 

ved miljøskifte kan tabe sig og det må påregnes, at den kan få skrammer, når den skal finde sin rang i 

flokken. 

• Vi lader hestene gå ude i starten af skoleåret for at lette bakterietrykket og for at eleverne kan få tid til at 

falde til på skolen. 

• Hvis du vælger at tage hesten med hjem i ferier, er du velkommen til at tage krybbefoder med hjem. 

• Skolens forsikring dækker ansvar for skade, som hesten evt. forvolder 

 



 

 Skrødstrupvej 26 • Skrødstrup • 9550 Mariager • Tlf. 9855 0144 • skrodstrup@skrodstrup.dk 

Hestens højde  

Hestens alder  

Hestens vægt  

Hestens rideniveau  

Hestens værdi i kr. (ca.)  

 

 

 

Underskrifter: 

Elevens navn:    Elevens underskrift: 

 

 

 

Forældres underskrift:   Skolens underskrift: 

 

 

 


