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Prisoversigt over opstaldning på Ølgod Rideskole  
Priserne er pr. mdr. og inkl. 
facilitetskort og daglig adgang til fold  

Standardboks XL-boks XXL-boks 

Hest opstaldning halmboks med udmugning i 
hverdagene og med foder 4 gange dagligt + hø 

2.250 2.400 2.650 

Hest opstaldning i træpilleboks med udmugning i 
hverdagene og med foder 4 gange dagligt + hø 

2.500 
Inkl. 8 poser 

træpiller 

2.750 
Inkl. 10 poser 

træpiller 

2.950 
Inkl. 10 poser 

træpiller 
Pony opstaldning halmboks med udmugning i 
hverdagene og med foder 4 gange dagligt + hø 

2.000 2.100 2.350 

Pony opstaldning i træpilleboks med udmugning i 
hverdagene og med foder 4 gange dagligt + hø 

2.350 
Inkl. 8 poser 

træpiller 

2.450 
Inkl. 9 poser 

træpiller 

2.650 
Inkl. 9 poser 

træpiller 
Rabatordninger:    

Rabat ved eget foder pony -150 -150 -150 
Rabat ved eget foder hest -200 -200 -200 
Rabat ved selvpasning af halmboks, dog inkl. 
halm. 

-300 -350 -400 

Rabat ved selvpasning af træpilleboks  -175 -200 -225 
Rabat ved egne træpiller pony  -500 -550 -550 
Rabat ved egne træpiller hest  -500 -600 -600 
Rabat ved eget hø/wrap pony -100 -100 -100 
Rabat ved eget hø/wrap hest -150 -150 -150 

Ekstra services:    

Udlukning hverdage 125 125 125 
Indlukning hverdage 125 125 125 
Dækkenskift – hverdage 200 200 200 
Gamacher på/af til fold - hverdage 100 100 100 
Fritagelse for staldvagt 400 400 400 
Der tages forbehold for prisændringer.  

Til opstart af træpilleboks skal man selv sørge for at starte bunden op. Ekstra træpiller kan tilkøbes. Kontakt 
den der sender opkrævninger ud på opstaldning. Evt. en mail til hal@oor.dk. Såfremt man har boks inkl. 
træpiller, skal de fjernes fra pallerne hver den 1. i mdr.  

Til heste indgår 3 kg foder til heste samt 8 kg. hø.  Til ponyer indgår der 1,5 kg fuldfoder og 6 kg. hø. Hvis 
man selv medbringer ståfoder, skal stråfoderet stå pakket i portioner uden for boksen til hvert måltid. Eget 
stråfoder håndteres af ejeren selv, og der kan MAX opbevares en balle i rundbuehallen. 

Der er mulighed for tilkøb af ekstra hø og foder, kontakt da den staldansvarlige.  

Staldvagt er 1 dag om måneden enten lørdag, søndag eller helligdage og består af følgende opgaver: 

Der skal fodres morgen, middag og aften samt, tage klatter i elevhestenes træpillebokse, og udlukning og 
indlukning i vinterhalvåret ca. 1.okt - ca. 30.maj alt afhængig af vejrforhold. 

I sommerhalvåret ca. 1. juni- ca. 30. september, alt afhængig af vejrforhold er det kun de private heste, der 
skal fodres morgen, middag og aften. 

 
 

  



Juli 2022 

Ekstra ad hoc service hverdage. 

Ekstra service Beløb 
Udmugning i halmboks ved hest 50 kr. 
Udmugning i træpilleboks ved hest 30 kr. 
Udmugning i halmboks ved pony 40 kr. 
Udmugning i træpilleboks ved pony 20 kr. 
Ud- og indlukning 20 kr. 
Dækkenskift 20 kr. 
Gamacher af og på 10 kr. 

 


