
 
 
Information för dig som vill lämna din häst på 
Inridning/Utbildning/Tävling. 

  

Hos oss finns möjligheten att få din häst inriden, tränad och tävla i 
hoppning, dressyr och fälttävlan. 
Alla hästar får möjlighet till varierad träning, med både uteritter och 
ridhuspass.  
Självklart tar vi även emot hästar vid enstaka tillfällen och även under 
kortare perioder. Bra att passa på då du själv reser bort eller inte riktigt har 
tid. 
Hos oss får alla hästar vara hästar. Daglig utevistelse är en självklarhet. 
Fodring sker 3 gånger om dagen i kostnaden ingår ej foder. 
Hästen arbetas 5-6 dagar i veckan och ägaren är välkommen att följa 
utbildningen. Vi skriver loggbok för varje häst som ägaren gärna får ta del 
av. 
Hästägaren står för skoning och eventuell vet. vårdskostnader. Ska vi tävla 
eller träna hästen för annan tränare står hästägaren för detta. Transport kan 
ordnas mot kostnad. 
Det åligger hästägaren att hålla hästen lämpligt försäkrad. 
  
  

 
Prislista inridning och utbildning moms ingår 

1 månad  5000 kr. 

1 vecka dagar 1500 kr. 

  
Enstaka ridpass - 400 kr ink moms 

 
Tävling av tidigare tränad häst - Tävlingskostnader + ev. uppstallning samt 
transport. 
  

Prislista problemlösing (tex last-eller hanteringsträning) 
För häst som redan är här på utbildning tar vi 200 kr/h på ev tid 

utöver de pass som ingår, annars kostar det 370 kr/h.   

 

Alla kostnader faktureras. 

 
 

  
 



 
Avtal för utbildning av häst hos Stall Stackebo                                         
  
Mellan Stall Stackebo och ............................................... 
  
  
______________________________Pers.nr:_______________________ 

E-mail dit fakturan ska skickas: 
___________________________________________________________ 
Avtalstid: 
___________________________________________________________ 

  
Gällande hästen:___________________________________Född_______ 
 

Som är lämnad till undertecknad för: 
Inridning – Vidareutbildning – Tävling – Försäljning – Övrigt 
 
 

  
Villkor: 
Undertecknad ansvarar för att hästen sköts och tränas kontinuerligt, på ett sätt som 
är anpassad till ovanstående överenskommelse i samråd med ägaren. 
Att hästen får foder efter behov och vistas i hage dagligen. 
Att hästägaren efter överenskommelse bereds möjlighet att komma och följa 
utbildningen. 
Att hästägaren hållas informerad kontinuerligt. 
Om några oförutsedda problem uppstår informeras ägaren direkt. 
Skulle hästen insjukna eller bli skadad med längre konvalescens är ägaren skyldig att 
ta hem hästen inom 7 dagar om ej annat överenskommits. 
Hästägaren står för ev. tävlingskostnader som debiteras på faktura i samband med 
månadsbetalningen. 
Hästägaren står för foder kostnaderna. Valfritt att ta med eget foder eller köpa av 
Stall Stackebo. 
Hästägaren står för ev. veterinärkostnader samt hovvård som debiteras direkt till 
hästägaren av den som utför tjänsten. 
Hästägaren skall hålla hästen lämpligt försäkrad. 
  

  
Stackebo       /       2017 

Linda Jacobsson/Johanna Nyberg                                        Hästägare: 
___________________                                                                          ___________________________ 

 

 

  

 


