
Prisliste Lucky7 AS

Vi har i dag gode romslige bokser til våre oppstallører med et godt service tilbud

Lucky7 AS

BASIS AVTALE 

4 daglige ensilageforinger, 7 dager i uken

Utslipp/Innslipp (med et dekken på/av) 7 dager i uken

Ponnier 9 kilo, Hester 12 kilo

1 torv pr. uke eller 2 trepellets.  Mer kjøpes i tillegg. Kan mikses med trepellets om oppstallør ønsker det må kjøpes inn seperat

Til hver boks følger eget, romslig utstyrsskap og et lagringsskap

Bruk av ridehall og ridebaner

Vaskespilt med varmt vann.

Kraftfor foringer inkludert morgen og kveld

Kraftfor 3 liter per dag. Valgfritt av energi, ekstrem, betfiber, diamant, gull

Oppstallingstjenester. Serviceavtaler bestilles og sies opp før den 1 i hver mnd m/mva

Priser inkludert mva. Hvor det ikke påløper Mva så står det ingen mva bak

Boks avtale, ingen mva 2 500

Basis avtale, hest per mnd 5 310

Basis avtale, ponni per mnd 5 031

Basis avtale oversikt over tjenestetilbudet

Basis tjenester levert av ansatte, foring og inn og utslipp. 2 165

Basis foring, grovfor, torv, vedlikehold, strøm, brøyting, kraftfor, admin osv - Hest kr 3145 - Ponni kr 2866 3 145

Korttidsoppstalling (1-3 mnd) 400 kr xtra per mnd 400

Høy tillegg i stedenfor ensilage. Faktures markedspris

JernService: boks og klargjøring fôr 2 ukedager (tirsdag og torsdag) 700

JernService helg: boks og klargjøring fôr lørdag i helgen, Forutsetter valg av jernservice ukedager 400

BronsjeService: boks og klargjøring fôr ukedager (minus 150 uten for) 1 700

BronsjeService helg: boks og klargjøring fôr helg. Forutsetter Bronsjeservice ukedager 800

SølvService: Boks og klargjøring fôr ukedager, vann fylles i paddock 3 dager (man, onsdag, fredag) og om morgen om 

noen er tomme før tiden. 1 900

SølvService Helg: Boks og klargjøring 2 dager helg, paddock og vann fylles i paddock 1 dager i helg. Forutsetter sølv 

service ukedager. 1 000

GullService: Boks og klargjøring fôr ukedager, vannfylling og møkking av paddock 3 dager i uken 2 100

GullService Helg: Boks og klargjøring fôr, vannfylling og møkking av paddock søndag i helg. Forutsetter gull ukedager.
1 000

Fullservice Bronsje -  Bytting av dekken + av og på med kopper/belegg 7 dager i uken. Møkking box og inntak av 

torv/flis ved behov 5 dager i uken, Klargjøring av fôrbøtter og grovforposer 5 dager i uken.  Pass av hesten 1 dag i 

uken med walker og fullt tilsyn. 

2 320

Fullservice Sølv - Ut/inn i walker alle virkedager, bytting av dekken + av og på med kopper/belegg 7 dager i uken. 

Møkking og inntak av torv/flis ved behov 5 dager i uken, Klargjøring av fôrbøtter og grovforposer + Fylling av 

vannbøtte i paddock 3 dager i uken. Pass av hesten 1 dag i uke med ridning/longe. Assistanse med veterinær og 

hovslager.

3 000

Fullservice Gull - Ut/inn i walker alle virkedager, bytting av dekken + av og på med kopper/belegg 7 dager i uken. 

Møkking og inntak av torv/flis ved behov virkedager, Klargjøring av fôrbøtter og grovforposer og fylling av vannbøtte 

virkedager. Oppheng av dekken på tørkerom ved behov. Pass av hesten 2 dager i uken. 1 dag med trening enten på 

stigningsmølle, vannmølle eller longe og en dag med ekstra gang walker og fullt tilsyn. Assistanse med veterinær og 

hovslager.

4 720

Fitness Service Sølv - Ut/inn i walker alle virkedager, 4 dager med trening enten på stigningsmølle, vannmølle. Pris 

per mnd
3 000

Fitness Service Gull - Ut/inn i walker alle virkedager, 8 dager med trening enten på stigningsmølle eller vannmølle. 

Pris per mnd
4 500

Uten klargjoring av for er minus 150 per mnd for servicetilbudene -150

Ved Bonsje, Sølv og Gull Service ekstra ved boots 2 bein (av og på ved ut og innslipp) gjelder alle dager 150

Ved Bonsje, Sølv og Gull Service ekstra ved boots 4 bein (av og på ved ut og innslipp) gjelder alle dager 250



Ved Bonsje, Sølv og Gull Service ekstra ved boots 6 bein (av og på ved ut og innslipp/eller boks) alle dager 350

Ved Bonsje, Sølv og Gull Service ekstra ved boots 8 bein (av og på ved ut og innslipp/eller boks på natt) alle dager 400

Andre faste tilleggstjenester hos Lucky7 AS, Bestilles og sies opp før den 1 per mnd. m/mva

Dekkenavtale som å ta av innerdekken og på med utedekken deretter av/på. Per mnd 300

Dekken og boots avtale ved inn og utslipp. Per mnd 500

Boots av og på 2 bein per mnd i forbindelse med inn/utslipp 210

Boots av og på 4 bein per mnd i forbindelse med inn/utslipp 280

Boots av og på 6 bein per mnd i forbindelse med inn/utslipp 310

Boots av og på 8 bein per mnd i forbindelse med inn/utslipp 360

Boots av og på 12 bein per mnd i forbindelse med inn/utslipp 500

Ekstra kraftfor foring utover 2 inkluderte per mnd. Gies i krybben 100

Boks 2,75 * 3 meter = 8 kvm ingen mva -200

Boks 2,75 * 3,5 = 9,6 - kvm ingen mva 0

Boks 2,80 * 3,0 = 8 - kvm ingen mva -100

Boks 3*3 = 9 kvm - ingen mva 0

Boks  3,5 * 3 meter = 10,5 kvm, og bokser i lille stall - ingen mva 100

Boks 3,47 *3,40 meter = 11,7  kvm - ingen mva 150

Boks 4 * 4 meter = 16 Kvm - ingen mva 200

Strøm til lastebil/henger per mnd (forbehold om kapasitet og forbruk) 800

Innsektsmaske/solkrem pluss div sommer mnd. Utover vanlig innsektsdekken. 100

Strøm til Thermobar per mnd 200

Anleggsleie ingen mva, bestilles og sies opp før den 1 i hver mnd
Lagring av stevneskap på felles areal liten 400

Lagring av stevneskap på felles areal stor 800

Hallleie ikke oppstallør, ridehall, ingen mva 100

Hallleie Folloryttere, ingen mva 70

Hallleie ridehall/ridebane per mnd Folloryttere, ingen mva 700

Hallleie ridehall/ridebane per mnd, ingen mva 1 000

Hengerparkering, pr. mnd. Ingen mva 75

Hestebil parkering, pr. mnd. Ingen mva 100

Lastebilparkering, pr. mnd. Ingen mva 300

Gjesteboks, pr. døgn.  1. døgn/påfølgende døgn - ingen mva 400/300

Gjesteboks pr. dag.  - ingen mva 250

Tilleggstjenester Lucky7 AS bestilles innen kl 20 kvelden i forveien: m/mva

Ekstra dekken skift, eller ekstra utstyr utover morgen og kveld, samt sette på/av hals 20

Henge opp dekken som er vått og eventuelt hente igjen neste morgen. Bestilles per gang 75

Ridning - trening av hest mandag til fredag og i helger når vi har kapasitet. 300

Påsaling og oppvarming (leiing 5 min) 60

Sette hest i Solarium 20 min 60

Sette inn brodder 300

Leie av hest 20 min 120

Longsjering av hest av personal mandager-fredager 250

Bistand til å få kjørt inn 2 gruslass med traktor i paddock for vedlikehold. En må selv finjevne det ut 400

Barbering 800

Barbering uten lånt klipper 700

Klargjøring vann i bøtter i boks ved møkking av boks per gang 10

Møkking boks uten klargjøring av for. Helg kr 110 80

Møkking box bronsje service avtales seinest dagen før, pris (inkludert klargjøring av høy) - helg kr 140 100

Møkking box og fylling vann paddock (sølvservice dag), avtales seinest dagen før. (inkludert klargjøring av høy) helg 

180 130

Møkking box og paddock (gullservice dag) avtales seinest dagen før. (inkludert klargjøring av grovfor/kraftfor) helg 

225 160



Møkking box og paddock (fullservice dag) inkludert walker, avtales seinest dagen før. (inkludert klargjøring av 

grovfor/kraftfor) helg 335 240

Klargjøring av høyposer/kraftfor bøtter når dette ikke henger klart 20

Påfyll av vann om ikke dette er klart mandag 40

Assistanse ved veterinær/hovslager, pr. påbegynt 1/2 time 150

Assistanse ved hovslager, ta inn og ut hest, rydde deretter 110

Assistanse ekstra inn og utslipp 75

Assistanse å gi medisiner 50

Belegg på og av. pr. dag. (maks 2 ganger per døgn dvs på og av 4 bein) 20

Volvo - Frakt av 1 hest og 1 passasjer til/fra stevne. Under 100 km per vei. Uten ferje eller bom  (Ellers 3,5 kr per km 

uten ferge og bom + tillegg passasjer ved lengre enn 100 km) 800

Volvo - Frakt av ekstra person til/fra stevne 150

Volvo - Overnatting per døgn per pers 250

Volvo og mustang utleie priser og booking på nett www.lucky7.no

Lading av EL bil på stallen, Vippses hver gang, eller ha fast avtale 250

Ledlys 10 dager 100

Dekkenvask oppstallør utføres av personalet 160

Dekken vask ikke oppstallør (per maskin 8 kilo) utføres selv 200

Dekken vask oppstallør og Follorytterer (per maskin 8 kilo) utføres selv. 1 polett (en vask med forvask) for kr
150

Dekken vask oppstallør og Folloryttere (per maskin 4 kilo) utføres selv. Rødstall. Må henges på tørk i tørkeboden
100

Adminfee når undervisningsfaktureres via stallen. Per time 20

Tomboksleie mer enn 14 dager borte og må avklares med Stalleier. 2500 som er tom boks leie uten mva, resten er 

med mva da det dekker ansatte kost sist nevnte gjelder kun ved basis avtale 4 000
Ved utleie av en tomboks så er prisen 50 % av tomboksleien. Dette gjelder ikke ved bruk av boks pga virus utbrudd 

eller annen omstokking som er kristisk i forbindelse med stall driften ei heller om Lucky7 trenger å bruke til intern 

formål 2 000

Gebyr når ikke deltakelse på dugnad 1 000

DET TAS FORBEHOLD OM KAPASITET VED EVT. TILLEGGSTJENESTER.

KJØP AV TILLEGG, FÒR, FLIS, HALM ETC.: (pris er markedsbestemt og kan endres på kortvarsel)

1 Torv / 2 trepellets fra Bauhaus 110

1 trepellets fra Bauhaus 55

1 kg. Ensilasje. 5,0

1 kilo høy 6,0

1 l. pellets 10,0

Purregebyr kr 35, 14 dager etter forfall + forsinkelsesrenter 35

Tilleggs bestillinger som kommer samme dag belastes med 50% ekstra i hastegebyr med unntak av sykdom hos eier/hest.

Info om stallene

Vi har gode romslige bokser i 2 bygninger. Skap til oppstallørene blir plassert nærme boksen. I tillegg skap for lagring 

FORING:

Foring  med grovfòr skjer 4 ganger om dagen av fast personale i ukedagene, kraftfor 2 ganger per dag. I helger bistår 

vikarer. Kraftfor typer vi har på stallen er energi, ekstrem, gull, diamant og betfiber. 

Serviceavtalene gjelder ukedager ikke helger eller rødedager og det ikke står definert i teksten

OBS: Ved serviceavtale som inkluderer boks klargjøring så er det inkludert inntak av torv. (ikke trepellets pga 

tidsforbruk)
KONTAKT: Tone Fondevik 91855964 eller email tone@lucky7.no  

Ved markedsendringer som økning i strømpriser så vil det kunne bli tilleggsfakturert for ekstra kostnader

Gjeldene fra 01.01.2022


