HÄSTINFORMATION

Vill du ha egen häst med på skolan?
Vi erbjuder uppstallning för dig som vill ha med din egen häst i utbildningen. Hästen ska
kunna delta fullt ut i utbildningen, dvs både i hoppning och dressyr. Hästens utbildning och
kvalitet skall vara sådan att eleven har förutsättningar att nå målen.
Vi undanber oss hingstar, dräktiga ston, unghästar under 3 år samt hästar med olater såsom
krubbitning, vävning etc.
Vänligen fyll i detta dokument och skicka tillbaka till oss så kan vi bedöma om din häst är
lämplig att medtaga.
Häst
Namn:
Ras:
Födelseår:

Mankhöjd:

Passnummer:
Kön:

Försäkringsbolag:
Vaccination utförd –
influensa
Vaccination utförd –
Stelkramp
Avmaskning utförd

Datum:

Träckprov utfört

Av:
Receptutfärdare:
Datum:

Datum:
Preparat:
Datum:

Utbildningsnivå………………………………………………………………………………..

Naturlära Ridgymnasium
Söromåsen 8308
82167 Vallsta

Rektor
Karin Ånöstam
070-379 93 46

HÄSTINFORMATION

Upplåtelsens omfattning
Upplåtelsen omfattar uppstallning för häst i box liksom tillgång till gemensamma utrymmen.
Hästen får dagligen tillgång till gemensam rasthage efter uppstallningsvärdens anvisningar.
Uppstallningsvärden tillhandahåller hösilage och strö. (Hyresavdrag för eget foder görs ej)
I uppstallningen ingår inte kostnader för skoning, veterinärvård, mediciner och
sjukvårdsartiklar eller underhåll och vård av mundering och utrustning.
Skötselansvar
Du har själv det fulla ansvaret för din häst, men får stort stöd i den vardagliga skötseln av
skolans stallpraktikgrupper. Skolan har en stallinstruktör som blir din handledare i stallet och
som du kan vända dig till vid behov av hjälp. Under helgerna gör elever med egen häst upp ett
schema för att hjälpa varandra. Det betyder att du får möjlighet att åka hem och lämna din
häst kvar på skolan.
Under längre lov vill vi att du tar hem din häst. Om det inte är möjligt så kan du ha hästen
kvar med köp av extra tjänster.

Uppstallningskostnad
För uppstallning erlägger hästhållaren 2 600kr inkl. moms per månad.
Anläggningskort köpes per termin
För medlem i Naturlära Hästsällskap 1 000kr
För Icke medlem

1 800kr

www.naturlara.se för mer information om medlemskap i NHS

Om du har frågor om stallplats, policy och/eller regler kontaktar du
Sigrid Bergåkra 070 239 58 02
sigrid.bergakra@naturlara.se
Naturlära Ridgymnasium
Söromåsen 8308
82167 Vallsta

Rektor
Karin Ånöstam
070-379 93 46

