Ridehal

Mødding
Hø i stalden
Parkering og gæstefolde
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Oversigt over gæstefolde
Du får tildelt en fold af staldens personale.
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A: Stald Vest – Boks 10-18
C: Ridehal:
E: Høgang
.

B: Stald Øst – Boks 19-26
D: Mødding
F: Aflåste sadelskabe i hovedbygningen

Opstaldning af egen hest:

Velkommen til
Kommandørgårdens Islænder center!
Vi glæder os meget til at tage imod jer og vi
håber, at både dig og din hest vil nyde
opholdet her hos os. Hvis I kommer til at savne
os, kan i følge med på vores facebookside
Kommandoergaardens Islaendercenter. Her
kan man følge med i hvad vi går og laver her,
og der bliver ofte slået tilbud op. I vil også
have mulighed for at deltage i konkurrencer
og sjove begivenheder.
Hilsen os fra Kommandørgårdens

Faciliteter:

Har du hest i boks kan du benytte
vandslangerne på opsadlingspladsen til
at skylle din hest efter rideture.

Står din hest på fold kan du bruge
vandslangen mellem foldene og
campingpladsen.

Under dit ophold har du fri adgang til at
benytte vores store lyse ridehal med
automatisk vandingsanlæg.

Det er muligt at have sadel og andet
udstyr i aflåste sadelskabe i stalden.
Låse udleveres i receptionen på hotellet
ved ankomst:

Depositum på kr. 200,- som returneres
ved afrejse.

Leje af sadelskab kr. 50,00 pr. dag (ved
uge ophold kr. 300,00 pr. skab)

Islændercenter
Priser pr. hest:
På mark
På boks
Standard boks
Boks med paddock
Lille boks (ponyer og islændere)

kr. 95,- pr. dag

kr. 200,- pr. dag
kr. 230,- pr. dag
kr. 175,- pr. dag

Der gives rabat hvis opholdet vare over 6 dage.
I forbindelse med Rømø Beach Jump er der nogle faste
priser på opstaldning i denne weekend.
Samlet pris på leje af boks/mark fra d. 8/6 til d. 10/6-17:
Standard boks
kr. 750,Boks med paddock
kr. 850,Lille boks (ponyer og islændere)
kr. 700,Kun mark
kr. 350,-

Vacciner og sygdom:
Det er altid en god idé at vaccinere sin hest inden man
tager den med på ferie.
Mange af vores heste er ikke vaccineret, så det er et krav
at din hest er sund og rask når den ankommer.

Krav til lejer – rengøring af boks og/el. fold:

Ved afrejse skal boksen være tømt for
hestepærer.

Alt møg og rester af stråfoder skal være
fjernet fra foldene, så næste lejer
gladeligt kan overtage.

Se under ”Trailer” for information om
redskaber og mødding.

Såfremt boks eller mark ikke er rengjort
ved afrejse, tillader vi os at eftersende
en regning herfor.
Kontakt: (ang. hegn/strøm på foldene)
Steini 0045-22343727 / Therese 0045-23458649

Hø, wrap, tørv og vand:

Hø og wrap kan findes i staldene eller
høgangen (se under tilkøb)

Tørv findes ved ridehallen.

Der er automatisk vanding på foldene.
Ridning og ture:

Det er muligt at leje en af vores islændere
til dine private rideture.

Du kan mod betaling deltage i vores
guidede rideture med enten din egen
eller en af vores heste.

Du kan finde kort over Rømøs ridestier i
receptionen på hotellet.
Trailer:

Parkering for enden af Borrebjergvej,
her vil du også finde gæstefoldene.

Lån redskaber til rengøring af trailer ved
ridecenteret, blot 50 meter længere
oppe af vejen.

Møddingen ligger bag stalden, her kan
trillebørene tømmes – skal tømmes op i
traktorvognen.
Tilkøb:

Hø 5kr/ kg

Wrap 10 kr./kg

Brug af mark hvis din hest står på boks
40 kr. pr. dag.

Som gæst på Kommandørgården får du
10% på vores guidede rideture.

Find oversigt over stalden og gæstefoldene
på bagsiden.

