Inskrivnings
information
Ramsjö Gård i Kvicksund AB
Ramsjövägen 3, 640 45 Kvicksund
info@equirehab.se | +46 (0)16-35 43 29

Välkommen till oss!
Vi tackar för förtroendet att få ta hand om din häst och vi är stolta över att få hjälpa till
med alla typer av hästar, discipliner och nivåer. Oavsett nivå och disciplin så baserar vi
vår metodik på tre hörnstenar:
1. Hästens fysik och rörelseapparat med kompetens, behandling samt anpassad träning
2. Hästens mage- och tarmfunktion, näringsupptagning och välbefinnande genom rätt
foder och kurer
3. Hästens hantering och ledarskap för en lugn och harmonisk arbetsrelation
För att det mesta kring vistelsen skall bli så bra som möjligt så beskriver vi här en del
om oss och praktiska ting kring vår anläggning.

Allmän information
Ordinarie öppettider Rehabanläggning samt butik
Måndag-torsdag
8.00 - 18.00
Tisdag & torsdag även 18.00 – 20.00 efter tidsbokning
Fredag		
08.00 – 17.00
Lördag		
10.00 – 14.00
Söndag		Stängt ( Vi måste hinna kramas också)
Tidsbokade aktiviteter
Vi genomför in- och utskrivningar, träningar, lektioner och behandlingar
utanför ordinarie öppettider. Kontakta oss för bokning.
Gällande besökstider för din häst och andra önskemål så är vi oftast mycket flexibla.
När du har andra övriga önskemål kring våra öppettider så är du naturligtvis välkommen att komma med förfrågan som vi skall försöka hjälpa till med.
Då vi har ansvar för din och andras hästar så har vi dock ett bemanningsansvar som vi
inte förringar. Vid all vistelse och nyttjande av anläggningen utanför ordinarie öppettider så vill vi därför ha en förfrågan och bokning i god tid, så att vi kan planera vår
personalbemanning därefter. Anläggning är kamerabevakad och larmad dygnet runt.
Tack för din förståelse.

Våra tjänster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenbandsträning
Vibbträning
Hydro Spabehandlingar
Skrittband med backintervall
Sjukvård/friskvård
Equiterapi med Monika Ledin
Laserbehandling
Massage
Akupunktur
Kiropraktik
Fyscheck
Dolda fel utredningar
Träning tillridning inridning, inkörning
(Dressyr, Hoppning, Island, Western
samt trav)
Rehabilitering
Konvalescens
Tömkörning
Igångsättning efter vila och skada
Coachning
Kompetensutveckling/utbildning
Sadelutprovning
Foderrådgivning
Veterinärförmedling
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St Hippolyt foder
St Hippolyt kurer och tillskott
Speedway liniment
Greens liniment
Slow feeding hönät
Hungry-horses automatfodringslösningar
Paddex ridbanematerial och
hagförstärkning samt gummimattor
A-staket Equisafe staket lösningar
Boj Hästtransporter, släpvagnar och
hästlastbilar.
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Tandläkarförmedling
Försäljningsuppdrag
”Hitta din häst” uppdrag
Vidareutbildning av ryttare och häst
Förädling av hästar
Trimning inför försäljning
After Work efter prestation
Hovslageri
Må bra och spavistelse
Hästhotell/pensionat
Lektioner
Lastträning
Hästtransportering
Bootcamp/hästhantering/”easy touch”
Säker hantering
Konferenser
Clinics
Föreläsningar inom friskvård och
fysiologi och foder
Ledarskapsutbildningar med hästen
som hjälpmedel
Kunskapsbevis och säkerhästtransport
utbildning

Inför ditt besök
Det är bra om du förbereder dig innan avfärd till oss.
Nedan ger vi några praktiska tips och svarar på de vanligaste frågorna:
Information om din häst
Summera gärna dina samlade intryck av hur din häst har uppfört sig sista tiden.
Ta med hästens identitetspass, äldre journaler och röntgenbilder (dessa kan du beställa
från den klinik du senast besökt).
Utrustning
Ta alltid med den utrustning du använder när du rider hästen (sadel, träns och benskydd).
Om den skall skrivas in så skall nödvändiga täcken för stall och utevistelse vara med samt
träns för träningshästar. Märk gärna dina tillhörigheter med namnet på din häst, maskeringstejp och tuschpenna fungerar jättebra.
Förbered din häst
Se till att din häst är tvättad och har rengjorda hovar. Vi uppskattar om du ej använder hov
fett eller olja på hovarna. Vid träning på band så ser vi gärna att hästen är avbroddad. Avbroddning debiteras med 50 kronor.
Betalning
Vi tar de flesta betalkort eller om du vill betala kontant vid utcheckning.
Vi kan erbjuda faktura, då ber vi dig skicka ett e-mail till info@equirehab.se minst 3 dagar
innan ditt besök med organisationsnummer/personnummer och korrekt fakturaadress.
Om du väljer faktura tillkommer en administrationsavgift på 150 kr. För inskrivna hästar så
vill vi att vi reglerar kostnader senast vid utskrivning om inte annat överenskommits. Längre
vistelser faktureras månadsvis. Vid oreglerade kostnader så tillfaller hästen med tillhörande
utrustning Equirehab för vidare disposition.
Reglering via Försäkringsbolag
Vi kan ej erbjuda direktreglering. Om du vill utnyttja din försäkring skickar du in kvittot +
besök specifikation från besöket hos oss till ditt försäkringsbolag.
Avbokning
Avbokning ska ske 24 timmar innan inbokad tid, om avbokningen sker samma dag debiteras en praktikavgift.
Tack för att du valde oss för det bästa för din häst och vi garanterar att din häst får bästa
omvårdad för optimalt resultat.

Team Equirehab

