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Opstaldningskontrakt og vilkår pr. 1.1.2022 

 
 

Opstaldning af islandske heste på Bakkeholm inkl. brug af 
ovalbane, ridehal og dressurbane – vejledende prisliste for 2022 

 
 

Stutteri 
Bakkeholm 
Islandske heste i 
Mårum 

 

   

 Fuld 
opstaldnig 

 kr. 

 inkl. moms 

Islandske heste og ponyer (4 år og opefter) i løsdrift med normal fodring  2.000 

Islandske heste og ponyer (4 år og opefter) med boks med normal fordring  2.400 

Islandske heste og ponyer unghingste og unghopper op til og med 2 år  800 

Islandske heste og ponyer unghingste og unghopper op til og med 3 år  1.000 

Ikke tilredne Islandske unghingste/vallakker og hopper til og med 4 år uden 
ridehal 

 1.300 

Månedskort til ridehal for eksterne ryttere 

Store heste aftales individuelt 

 
650 

   

Alderen på ungheste (og dermed prisen) følger kalenderåret. Den alder som hesten får i det nye år, gælder 
fra 1. januar. Er hesten fx født 1. maj 2019, så rykker den til priskategorien 3 år og ældre pr. 1.1. 2022. Med i 
opstaldning indgår daglig fodring med enten græs eller wrap, NAG’s islændermüsli og ekstra vitaminer (Regulator) om 
vinteren og opsyn med hestene, adgang til belyst ridebane, ridehal og ovalbaner mm. Hesteejerne har fri 
adgang til ekstra wrap og kraftfoder. Opstaldning af heste med andre behov fx anden fodring (købes af 
hesteejeren) eller eksemheste med daglig behandlingsbehov aftales nærmere. Smed, dyrlæge mv. betales 
og ordnes af hesteejerne. Alle pensionærer hjælper med driften omkring hestene med at strø i løsdrifter og 
rydde gødning på jordfolde. Hesteejerne rydder selv op, hvis hesten gøder på opsadlingsareal, på staldgang 
eller ridebane/ridehal. Der udtages obligatorisk gødningsprøve 2 gange om året på alle folde. Udgifter i 
forbindelse med prøverne og eventuel ormekur opkræves efterfølgende. Behandling af eksemheste aftales 
med Bakkeholm. Betaling for opstaldning sker forud. Hver måned til den 1. udsendes faktura – betalingsfrist 
normalt 8 dage. Regulering af pris (alder) for ungheste sker pr. 1. januar. Det er gensidigt 1 måneds 
opsigelsesfrist for første hele efterfølgende måned. Alle skyldige beløb skal være afregnet inden en opsagt 
hest må flyttes. Nye priser varsles min. 1 måned forud. Opstaldning på Bakkeholm er på ejerens eget ansvar 
og risiko. I tilfælde af uheld eller sygdom bestiller Bakkeholm, hvor det skønnes nødvendigt, dyrlæge på 
hesteejers regning. Hvis ikke behovet er akut sker det altid først efter aftale med hesteejer. Bakkeholm 
informeres om altid ved hestens sygdom, skader o.lign. Ejer af pensionshest bekræfter før opstaldning, at 
der ikke med ejers kendskab har været smitsom sygdom (kværke, influenza eller tilsvarende) i besætningen, 
hvor hesten flyttes fra til Bakkeholm. Andre vigtige forhold omkring hesten, fx tidligere skader, sygdom(fx 
forfangenhed), problemer med omgang med andre heste oplyses til Bakkeholm før opstaldningen, ligesom 
særaftaler for opstaldning Specielle forhold noteres på nedenfor. 

 

Specielle forhold:  

 

 
Sted, dato 

 

 

Navn, hestejer 

 
 
For Bakkeholm 

 
Lars Simonsen 

 
 

Bakkeholm 

Lars Simonsen 

Lars 21 41 05 26 Stutteri Bakkeholm 

www.bakkeholm.dk 

Tinghusevej 40, Mårum, 3230 Græsted E-mail: info@bakkeholm SE.Nr. 30 63 67 08 
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