Priser fra 1. marts 2017
Vores Kraftfoder er udviklet i samarbejde med AgroTech (Videns Center for heste) gennem et længere
forløb hvor hestene er blevet fuldt nøje.
Nedenfor ser du hvad det koster at have din hest eller pony stående på ThommysmindeHesteCenter. For yderligere
oplysninger om priser og betingelser, kontakt venligst Lasse Kristensen.

Her betaler du for det reelle forbrug din hest har.
Aktiv Stald
Heste: (fra 149 cm)
Ponyer:

Kr. 950,00 pr. måned
Kr. 850,00 pr. måned

Prisen inkluderer fri adgang i Active Horse anlæg, benyttelse af udendørs ride- og galopbane, adgang til
græsfolde, eget skab i opvarmet rum samt varmt vand til at vaske hesten med. Luftefold åbent året rundt,
græsfolde åbne når der er græs. Hestene står på halm i ”sovesalen”.
Tilkøb:
(Det daglige foder indkøbes af THC)









Ridehuskort (se ridehal skema www.voltigevkt.dk) *
Kr. 200,00 pr. mdr.
Hel havre
kr. 3,00 pr kg.
Pleasure Vit Vitamin/mineral
Kr. 26,00 pr kg.
Cool performans
kr. 6,80 pr kg.
Hø/Wrap (i automaterne beregnes 19 min. ædetid pr. kg)
Kr. 2,20 pr. kg.
Rapsolie/risolie (udfodres sammen med kraftfoder i små portioner, bedre udnyttelse)
Kr. 25,00 pr. liter
Fri benyttelse af industrivaskemaskine
Kr. 75,00 pr mdr.
Solarium hest
kr. 100,00 pr. mdr.

Med Aktiv Horse systemet betaler du kun for det din hest spiser.

Du har mulighed for at ændre dine tilkøb til den 1. hver måned for ridehal, vaskemaskine og solarium.
Disse sendes pr. mail til sni@thminde.net. Ændringer omkring foder kan ændres løbende.
* Ridehuskort vil indenfor kort tid overgå til opkrævning via VKT. Vi er endnu ikke klar over, om der vil blive
en stigning i prisen. Dette meldes ud på et senere tidspunkt. Indtil videre opkræves ridehuskort via
opstaldning som vanligt.

ThommysmindeHesteCenter, Hvejselvej 63, 7300 Jelling
Lasse Kristensen tlf. 20 86 3394 Lkr@thminde.net eller stald@thminde.net web: thommysmindehestecenter.dk

Dyrlæge:
Efter regning pr. gang + kr. 30,00 for håndtering.
Vedr. vaccination/ormekur har vi en fast aftale om, at hver 5 ½ måned kommer en THC godkendt dyrlæge.
Alle heste på Thommysminde Heste Center vaccineres samlet og kontrolleres/behandles samlet for orm og
tænder, i samarbejde med vores dyrlæge. (besparelse ved at være med i fællesordning pt. – mellem 2040%) Aftalen kan kun fraviges ved dokumentation.
Dyrlægetilsyn afregnes løbende.
Vi beregner et gebyr på kr. 30,00 pr. gang for håndtering af hesten (ind-/udlukning og opsyn) mens
dyrlægen tilser hesten. Så behøver du ikke selv være til stede.
Kørsel og administration afregnes med kr. 50,- pr. gang
Smed:
Efter regning pr. gang + kr. 30,00 for håndtering
Vi har en aftale med en THC godkendt smed, som kommer på Thommysminde Heste Center ca. hver 3 uge.
Ønsker du at være med i smedeordningen, så afregnes arbejdet løbende.
Vi beregner et gebyr på kr. 30,00 pr. gang for håndtering af hesten (ind-/udlukning og opsyn) mens smeden
arbejder. Så behøver du ikke selv være til stede. Ønsker du ikke at medvirke i smedeordningen, er du
selvfølgelig velkommen til selv at arrangere en smed.
Kørsel og administration afregnes med kr. 50,- pr. gang
Fordel:
I det vi har en aftale med dyrlægen og smeden, håndterer vi alt omkring bestilling af både dyrlæge og smed
og dermed sparer du selv alt ”bøvlet” med at kontakte disse.
Det betyder, at du betaler den alm. pris for dyrlæge og smed og får en faktura fra Thommysminde Centret
på det udførte arbejde.
Klubmedlemsskab:
Alle hesteejere og ryttere der har hest opstaldet på Thommysminde Heste Center og/eller benytter
faciliteterne skal være medlem af VKT (Voltigeklubben Thommysminde). VKT er medlem af Dansk Ride
Forbund. Det giver de samme rettigheder som enhver anden rideklub. Information om priser finder du på
klubbens hjemmeside www.voltigevkt.dk.
Tilmelding finder du på: www.voltigevkt.klub-modul.dk

Prisændringer kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Alle priser er incl. moms.

ThommysmindeHesteCenter, Hvejselvej 63, 7300 Jelling
Lasse Kristensen tlf. 20 86 3394 Lkr@thminde.net eller stald@thminde.net web: thommysmindehestecenter.dk

