Välkomna till uppstallningen 2018!
Vi hälsar er alla välkomna till Bruksprovet 2018 och arbetar för att ge era hingstar en god
stallmiljö och de bästa förutsättningarna för att kunna prestera så bra som möjligt!

Här följer lite information kring uppstallningen:
1. Stallarna är öppna mellan 6-22. Stallkontoret är bemannat under öppettiderna och under
natten har vi bevakning och tillsyn.
2. Ingen släpps in på området utan band, tänk på att vi byter personal på kontoret flera gånger
om dagen och att ni därför inte kan räkna med att bli igenkända.
3. Varje in och ut passage med hingst skall noteras av stallpersonalen, detta för att kontrollera
att reglerna för framridning och övrig motionering följs, var därför noga med att alltid uppge
hästnumret när ni passerar in eller ut.
4. Boxarna är strödda med 4st spånbalar när ni kommer. Ytterligare spånbalar kostar 100kr st
och går att köpa via Swisch i stallkontoret eller med övriga betalmedel i sekretariatet.
5. Det är inte tillåtet att ställa in sin hingst i annan box än den som är tilldelad och
stallpersonalen har heller inte behörighet att byta boxar. Eventuella önskemål eller frågor
besvaras av stallchefen.
6. Redskap för mockning finns i stallarna. För allas trivsel är det viktigt att ställa tillbaka
saker på sin rätta plats och att hålla snyggt både i och omkring stallet. Vi vill att ni sopar och
krattar efter er samt att ni ställer foder och skåp på anvisad plats.
7. Vi erbjuder morgonfodring kl 06.00 och kvällsfodring 21.30. Om ni vill ha denna service,
anmäl det till stallkontoret där ni får en lapp att lägga på fodret. Fodret skall ställas fram väl
synligt i emballage. Foder utan märkning kommer ej att ges av stallpersonalen.
8. Innan hemfärd skall boxen tömmas och kvitteras av ansvarig stallpersonal.
Ej tömd box faktureras hingstägaren 1000 kr.
9. Lastbilar och transporter får endast finnas vid stallområdet vid i/urlastning av häst
och skall sedan flyttas till stora parkeringen. Bilar får endast parkeras på anvisad plats.
10. Vår stallpersonal gör sitt allra bästa och arbetar enligt de regler och instruktioner de har
fått, eventuella frågor eller synpunkter tas med stallchefen.

Lycka till under bruksprovet!
Ellinor Nyqvist
stallchef
070-913 01 18
ellinor.nyqvist89@hotmail.com

