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GÖR DET RÄTT FRÅN BÖRJAN!

Horserail staketsystem i plast med spännfunktion

Dags att byta staket? 
Med  Horserail får du ett staket som står i många år och som har en hög 
säkerhet så att hästarna inte skadar sig. Dessutom till ett konkurrenskraftigt pris 
och med marknadens bästa garantier.  Välj Horserail för att det är snyggt, säkert 
och hållbart.

 
Horserail finns i vitt, svart & brunt.

Horserail Scandinavia AB, Pålsgård, 305 92 Holm 
Tel 035-322 45 • E-post info@horserail.se

www.horserail.se

   Johan Hellander, veterinär & platschef Menhammar Stuteri säger: 
   - “Vi byter successivt till Horserail. Alla trådstaket ska bort. Jag är trött på att laga 
   fina hästar som skadat sig”
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26 MAJ 2017, WENNGARN, SIGTUNA

Program:
25 maj, Scandic Infra,  
Upplands Väsby
Visning i boxarna 15.00
Mässan öppnar 15.00
Första utrop 19.00
Livesändning från
auktionen hittar du på
www.asvt.se

ASVT:s Trottex AB
Solvalla Travbana, 161 89 Stockholm, Tel: 08-445 23 00
Sara: 08-475 24 83, Jessica: 08-475 24 87, Joakim: 08-475 24 82, Tomas: 08-475 24 88
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en 25 maj är Elitauktionen tillbaka på Scandic Infra i Upplands Väsby. 
Scandic Infra har blivit en uppskattad mötesplats för branschen sista 
helgen i maj. I lokalerna på Scandic Infra finns möjligheter till mässa och 
umgänge på ett bekvämt sätt. Det finns också gott om hotellrum för dem 
som vill spendera hela helgen i Stockholm. I år har auktionskatalogen ett 
högkvalitativt innehåll med ett brett utbud med något för alla smaker. Allt 

från nya heta hingstar som Bird Parker, Brilliantissime, Bold Eagle, Charly du Noyer, Cris-
tal Money, Father Patrick, Readly Express, The Bank och Trixton till beprövade hingstar 
som bevisat att de lägger fina tävlingshästar som Love You, Muscle Hill och Ready Cash.

Svenskfödda hästar är det självklara valet
Aldrig tidigare har det funnit så mycket pengar att tävla om för Svenskfödda hästar. Det 
är dessutom lättare att få storloppsvinnare i Sverige än i till exempel Frankrike. Dels 
finns det fler unghästlopp med Gr I-status och dels är det färre konkurrenter i och med 
mindre kullar. Prispengarna är också högre i de svenska Gr I-loppen. Utöver detta har vi 
också premiechansen som givetvis också är förbehållet de svenskfödda hästarna.

Mer pengar att tävla om för auktionshästarna
Hästarna som säljs på Trottex auktioner är startberättigade i auktionslopp. Auk-
tionsloppen körs på Solvalla i Elitloppsveckan för treåringar och i Kriterieveckan för 
tvååringar och innebär att auktionshästarna har miljoner mer att tävla om jämfört 
med kullkamraterna. För hästarna på Elitauktionen ingår insatsen till loppen i köpet. 
Missa inte heller att delta i tävlingen om insatser till övriga insatslopp. Läs mer om 
denna tävling på sidorna 14-15.

Känslan av förväntan
Förväntningarna är höga från alla håll när det kommer till auktionerna. Köparna 
vill gärna gå därifrån med känslan av att ha gjort ett fynd och uppfödarna vill gärna 
sälja till ett bra pris och ser kanske gärna att hästarna hamnar hos en eller annan 
specifik tränare. Vad som är ett fynd eller inte visar sig i många fall långt senare och 
har ganska sällan något med prislappen att göra. Det är känslan 
av förväntan som verkligen betyder något. Många är också 
de auktionshästar som senare lyckats mycket väl på 
tävlingsbanan. Nu gäller det bara att hitta guldkornen i 
den här katalogen.

Varmt välkomna till årets Elitauktion, nu tillbaka på 
Scandic Infra i Upplands Väsby.

Sara Lennartsson
Generalsekreterare – sara.lennartsson@asvt.se

Välkommen till Elitauktionen

D
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ASVT:s Trottex AB
Trottex-rådet

Personal

Adresser mm

Trottex arrangemang 2018

Sammankallande Håkan Karlsson 070-348 84 42

Peter Martinson 073-358 49 38

Robert Lindström 070-515 65 70

Mattias Djuse 070-298 29 27

Madelen Ohlzon 070-627 02 73

Verksamhetsansvarig Sara Lennartsson 08-475 24 83

sara.lennartsson@asvt.se 070-748 03 93

Anställda Jessica Adler 08-475 24 87

jessica.adler@asvt.se 070-445 58 05

Joakim Fredriksson 08-475 24 82

joakim.fredriksson@asvt.se 0725-57 14 83

Tomas Nilsson 08-475 24 88

tomas.nilsson@asvt.se 0725-52 38 16

Besöksadress: Solvalla Travbana Telefon: 08-445 23 00

Postadress: 161 89 Stockholm Bankgiro: 624-1269

Orgnr: 556363-6801 Konto: 7112-12-409 09

Bank: Swedbank Hemsida: asvt.se

SWIFT: SWEDSESS Mail: Trottex@asvt.se

IBAN: SE6580000000071121240909

Internetauktioner www.asvt.se

Elitauktionen Scandic Infra 25 maj

Kriterieauktionen Solvalla 27-29 september



Våra kunniga ombud hjälper dig
Var du än bor i Sverige hjälper våra kunniga hästombud dig.

Blekinge  .................. Catarina Jönsson 0709-62 73 11
Dalarna  .................... Ingrid Ericsson 0225-310 65, 0705-30 59 00
Gävleborg  ............... Helene Baumgartner-Lassa 0708-31 54 45
Gävleborg  ............... Maria Berg 070-20 77 375 
Jämtland  ................. Malin Löfgren 0705-98 70 71 
Jönköping  ............... Åsa Rosén-Hagert 036-12 58 98, 0706-50 26 25
Kronoberg  .............. Eva Isaksson 0472-740 27, 0706-74 99 99
Kronoberg  ............. Irja Åberg 0496-40377
Norrbotten  ............. Nils Göran Nilsson 0708-316 121
Skåne  ....................... Ann Andersson 0708-31 64 81
Skåne  ....................... Sune Arnesson 0411-155 52, 0703-48 58 53
Skåne  ....................... Mia Bråve 042-725 55, 0707-77 25 55
Skåne  ....................... Lulzim Kolgjini 0708-31 54 30
Skåne  ....................... Lena Maneschiöld 0413-721 77, 0707-91 33 60
Skåne  ....................... Lotta Persson 0725-82 19 93
Stockholm  .............. Caroline Jansson 0736-39 79 22
Stockholm  ............. Kerstin Åker Werner 0708-315195
Stockholm  .............. Sten Gradling 08-29 31 33, 0708-29 31 33
Stockholm  .............. Unni Gustafsson 070-433 03 97
Södermanland  ...... Cathrin Dahlgren 0150-320 23, 070-696 08 64
Södermanland  ...... Susanne Oscarsson 070-365 17 26
Uppsala  ................... Mats Bälter 0173-60046
Uppsala  ................... Susanne Sjöström 070-604 35 95
Uppsala  ................... Jonathan Medin 0708-52 21 63
Värmland  ............... Kjell Skoog 0705-588166
Västerbotten  ......... Ann Sofie Alba 070-600 45 87
Västerbotten  ......... Peter Fahlén 0706-99 04 69
Västernorrland  ..... Moa Häggkvist 070-308 53 82 
Västernorrland  ..... Peter Hägglund 060-13 83 42, 0708-31 57 54
Västmanland  ......... Nils Gunnar Hansson 021-501 72, 0705-51 44 59
Västmanland  ......... Eva Lundin 0706-62 23 39
Västra Götaland  ...Kristina Blad 0512-411 21, 0733-44 88 00
Västra Götaland  ... Lena Borssén 0521-329 29, 0708-31 62 00
Västra Götaland  ...Göran Lindskog 0708-455 254
Västra Götaland  ...Cecilia Nyberg 0705-65 46 06
Västra Götaland  ... Terese Olsson 0705-53 64 75
Västra Götaland  ...Greger Söderberg 0706-46 52 68
Västra Götaland  ... Emma Borssèn 0708-3157 65
Örebro  ...................... Eva Grüner 0583-631 14, 0706-88 24 72
Örebro  ...................... Rune Johansson 019-36 11 90, 0705-57 29 79
Östergötland  ......... Ann Andersson 013-721 00, 0708-31 64 81
Östergötland  ......... Jein Falk 011-34 00 39, 070- 592 23 73
Östergötland  ......... Tomas Thell 0142-280 40
Östergötland  ......... Alexandra Berthagen 0703-38 63 29

Vi älskar  
hästar precis  

som du!

S4
35

9 
17

-0
2
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Välkommen till Elitauktionen och 
Scandic Infra i Upplands Väsby!
Auktionen börjar kl 19.00. Budgivningen 
sker endast i auktionslokalen. Lägsta bud 
som accepteras är 50 000 SEK exkl. moms. 
Lagstadgad mervärdesskatt och inropscour-
tage (5 %) tillkommer.
 Hästboxar och visningsyta är place-
rade på parkeringen utanför hotellet. 
Hästarna skall vara grundvaccinerade 
(två vaccinationer med ett intervall av 
21-92 dagar) mot A2. Hästarna skall också 
vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccina-
tionerna skall vara noterade i hästpassen. 
Veterinär- och röntgenintyg är obligato-
riskt för alla hästar. Intygen för respek-
tive häst finns uppsatta vid boxarna. Ko-
pior finns att få i mottagningen. Du som 
kommer till auktionen med bil hänvisas 
till Scandic Infras parkering, som ligger 
på baksidan av hotellet i parkeringshuset 
samt till parkeringen mitt emot hotel-
let utefter Kanalvägen. Personbilar med 
hästtransporter skall parkeras på anvisad 
plats, personal på platsen hänvisar var 
dessa skall parkeras.

Att köpa häst på Elitauktion
Allt Du behöver göra för att bjuda på en 
auktionshäst är att ta plats i auktionslo-
kalen och bjuda. Du behöver alltså inte 
registrera dig först. Däremot kan det vara 
bra att läsa igenom avsnittet om finan-
sieringsfrågor på s. 20-21  och auktions-
villkoren på s. 12-13 först. När Du vunnit 
budgivningen skall Du stanna kvar där 
du befinner dig tills en funktionär hun-
nit fram till dig med ett auktionsavtal. 
Avtalet skall undertecknas direkt och Du 
skall även kunna legitimera dig. Därefter 

skall Du, så snart tillfälle ges, bege Dig till 
sekretariatet och göra upp köpet. 

Undersöknings- och upplysningsplikt
Köparen av en häst har undersöknings-
plikt. Detta innebär att köparen bör 
undersöka hästens lämplighet för sitt 
ämnade användningsområde. Säljaren 
har upplysningsplikt gentemot köparen. 
Läs därför noga igenom all information 
som finns på hästens box. ”Tillägg till 
auktionsuppgifterna kan lämnas av såväl 
speaker som via anslag i auktionshal-
len eller på hästens box. Information på 
detta sätt är gällande gentemot köparen. 
Kataloginformation och veterinärintyg 
är endast vägledande för köparen och 
befriar inte köparen från dennes under-
sökningsplikt.” Läs mer i auktionsvillko-
ren på s. 12-13.

Viktigt att tänka på när du köpt häst
Köparen äger endast föra talan mot säljaren 
för dolda fel på hästen och under förutsätt-
ning att felet är sådant att det kan komma 
att påverka hästens brukbarhet som trav-
häst. Rätten att åberopa dolda fel bortfaller 
om köparen ej utför veterinärbesiktning/
röntgen inom 30 dagar från auktionstillfäl-
let. Skriftlig reklamation skall ha inkom-
mit och mottagits av Trottex inom 30 dagar 
från auktionstillfället. Om reklamationen 
gäller användning av anabola steroider 
skall den skriftliga reklamationen ha 
inkommit till Trottex inom 60 dagar från 
auktionstillfället. Härefter kan inga krav 
ställas på säljaren om återgång av köp, eller 
andra anspråk på grund av fel, förutom i de 
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fall säljaren förfarit svikligt. Ett eventuellt 
prov för analys av bruk av anabola steroider 
skall tas under auktionsdagen. Läs mer 
villkoren på s. 12-13.

Ägarskifte och Hästpass
I sekretariatet i auktionshallen erhåller 
Du bl a hästens Hästpass samt en ägarskif-
tesblankett. Denna blankett skall du fylla 
i och skicka till ASVT:s Trottex AB, 161 89 
Stockholm. Instruktioner om hur du skall 
fylla i denna blankett erhåller du tillsam-
mans med blanketten.

Får ej stå kvar i boxarna över natten. 
Om Du inte har möjlighet att ta med Dig 
Din häst från auktionen kan Du stalla upp 
den på hästhotell till vilket vi ordnar trans-
port. Vid bokning av hästhotell kontakta 
sekretariatet. 

Folksam försäkrar Din inropade häst
i försäkring Travhäst Stor
Väljer Du vid auktionstillfället att för-

säkra Din häst under ett helt år erbju-
der Folksam upp till 50% premierabatt 
under första året. Försäkringen tecknar 
Du vid sekretariatet, i samband med 
betalningen av hästen. Väljer du att 
ej försäkra hästen ett helt år erhåller 
Du 10 dagars gratis försäkring. Försäk-
ringsbeloppet baseras på inköpspriset 
exklusive moms. Försäkringen gäller 
vid fullföljt köp.

Chipmärkning och DNA-typning
Auktionshäst som ännu ej är chips-
märkt är preliminärt registrerad hos 
ST. Alla betäcknings- och fölavgifter är 
betalda. 
 Säljaren ansvarar för att hästens 
identitet är den uppgivna. Om det står 
(DNA-typn. ej klar) på auktionssidan bety-
der det att svaret från DNA-laboratoriet ej 
hade kommit när katalogen trycktes. Vid 
auktionen sätts en uppdaterad auktions-
sida upp på hästens box där det framgår 
om registreringen är helt klar. 

VILL DU LÄSA IN GYMNASIET 
OCH JOBBA MED HÄSTAR?

wan
ge

n.s
e

På Allmän kurs häst kan du läsa in gymnasiet, få  
behörighet till högskolan och samtidigt bli  
diplomerad hästskötare! 

Sök 
senast 
15 maj!

Annonsera i Travhästen och 
Kriterieauktionskatalogen 
Kontakta Mediakraft:
Robert Veide : robert.veide@mediakraft.se, 0762-96 09 62  
Robert Wallner: robert.wallner@mediakraft.se, 0709-92 53 43
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750

SPÄNNANDE TÄVLINGAR, GOD MAT 
OCH CHANSEN ATT VINNA MILJONER. 

EN TYPISK TISDAGKVÄLL PÅ SOLVALLA.

Första start: 18.00. V64 börjar 19.30. Expertpanelen tar plats 18.55.
Läs mer och köp biljett på solvalla.se 

KÖP 
BILJETT
solvalla.se

VI TRANSPORTERAR ER HÄST 
PÅ BÄSTA SÄTT, TILL RÄTT PRIS!

Kontakta oss: Hans Forssell,   070 - 213 02 90,   info@grens.se,   www.grens.se
Norrbotten  -  Stockholm  -  Göteborg  -  Malmö  -  T oR  -  varje vecka

För oss är din häst i centrum, och vi ser till att den kommer fram fräsch, 
pigg och i bästa kondition. Vid längre transporter sker övernattning på  
Skråmsta. Vi utför transporterna med 
toppmoderna hästlastbilar.
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Auktionsvillkor Elitauktion 2018
Auktionsförättare: ASVT:s Trottex AB (Trottex)

ALLMÄNT
Försäljningen sker enligt sedvanlig auktionsprax is. Säljaren 
svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter står köparen 
allt ansvar för hästen. Säljaren ansvarar för ut lämningen av 
hästen. För säljningen sker i katalog num mer ord ning. Lägsta 
bud som accepteras är 50 000 SEK. Skulle bud avgivas under 
klubbslaget eller tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget 
eller köparen inte godkänns har inte giltigt köp skett, och ef-
ter Trottex avgörande kan hästen utbjudas på nytt. Detsamma 
gäller i fall det under klubbslaget uppstått tekniska problem 
eller om Trottex personal begått något misstag av något slag. 
I fall det är fråga om konsu mentköp enligt paragraf 1 konsu-
ment köplagen är konsu ment köplagen tillämplig. Köparen 
skall på auktions dagen underteckna auktionsavtal. 
Inropscour tage om 5% och lag stad gad mervär desskatt till-
kommer.
 Transport till och från auktionsplatsen sker med egen 
transport och på egen bekostnad. Köpare och säljare förbin-
der sig att inom auktionens område samt tillhörande parke-
ringsplatser ej lämna häst i transport under längre tid än 
1 timme. Trottex ansvarar ej för eventuella fel i auktions-
katalogen. Trottex friskriver sig härmed från allt ansvar för 
eventuella skador som uppkommer på inlämnad häst under 
den tiden hästen vistas i de utrymmen som utnyttjas för auk-
tionen. Trottex står inget ansvar för skada vare sig direkt el-
ler indirekt i det fall auktionen inte kan genomföras enligt 
planerat, oavsett orsak till varför auktionen inte kan genom-
föras.
 Trottex är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att 
planera och genomföra auktionen på det sätt som de finner 
mest ändamålsenligt.  Detta inbegriper en rätt för Trottex att 
göra justeringar i planerat upplägg, program och deltagande 
hästar m.m. Större förändringar kommer att presenteras på 
Trottex hemsida för den aktuella auktionen.
 De personuppgifter som lämnats i samband med auk-
tionen kommer primärt att behandlas i syfte att genomföra 
auktionen samt försäljning. Därutöver kan ASVT:s Trottex AB 
komma att behandla personuppgifterna för marknadsföring 
av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster. Så-
dan marknadsföring kan ske genom annonser, direktutskick 
via post, e-mail eller på annat sätt. Personuppgifter kan även 
komma att överföras mellan ASVT:s Trottex AB och andra bo-
lag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgif-
ter komma att överföras utanför EES-området.
 Genom anmälan till auktionen och/eller genom köp vid 
auktionen godkännes att sådan behandling av personuppgif-
ter vilka lämnats i anslutning till detta (härmed inkluderas 
bland annat personnummer och adress) och erforderligt sam-
tycke enligt personuppgiftslagen (1998:204) lämnas härmed.
 Det lämnade samtycket kan helt eller delvis återkallas ge-
nom skriftligt meddelande till ASVT:s Trottex AB. Om samtycket 
återkallas och ASVT:s Trottex AB därigenom inte utan svårighet 
kan fullfölja sina åtaganden eller andra förpliktelser har ASVT:s 
Trottex AB rätt att vägra utföra sådan uppgift som försvåras ge-
nom det återkallade samtycket samt att neka godta anmälan till 
auktion. Ytterligare information om ASVT:s Trottex AB behand-
ling av personuppgifter erhålls vid förfrågan.

HÄSTARNAS SKICK
Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i paragraf 19 
köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på 
den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under 
hästarnas skick och reklamatio ner. Ett veterinärt obero-
ende besiktningspro tokoll högst 7 dagar gammalt samt ett 
röntgenintyg skall medfölja i original och kopia. För det fall 
be siktnings pro tokoll inte skulle återfinnas på boxen skall 
Trottex kontaktas för att spekulant ska kunna erhålla kopia 
på pro tokollet. Hästarna skall vara grundvaccinerade (två vac-
cinationer med ett intervall av 21-92 dagar) mot A2. Hästarna 
skall också vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna 
skall vara noterade i hästpassen. Trottex förbe håller sig rätten 
att neka auktions häst att delta på auktionen om hästen visar 
symtom på sjukdom, ej är hanterlig eller är i dåligt skick. 
Trottex äger, sedan auktionen avslutats, rätt att ge hästen 

lugnande medel i de fall Trottex bedömer detta nödvändigt. 
Trottex ansvarar inte för skada på hästen i samband med auk-
tionen, inklusive men inte begränsat till smittsam sjukdom. 
Krav på grund av skada orsakad av annan häst riktas mot den 
som har ansvar för den häst som orsakat skadan. Säljaren an-
svarar dock i förhållande till annan än Trottex ej för skada 
som drabbar annat djur eller människor genom smittsam 
sjukdom, vilket djuret hade vid försäljningstillfället och vil-
ken säljaren ej märkt eller borde kunnat märka vid noggrann 
undersökning i samband med leverans

FÖRHÅLLANDET MELLAN TROTTEX OCH SÄLJAREN
Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för 
respekti ve häst. Ifylld blankett om ägarskifte skall insändas 
till Trottex senast två veckor före auktionen. Säljaren ansva-
rar för att veterinä rintyg (högst sju dagar gammalt i original 
och kopia), röntgenintyg (i original och kopia) och hästpass 
medföljer häste n auktions dagen. Originalen skall inlämnas 
till Trottex, kopiorna skall anslås på hästens box. Trottex för-
behåller sig rätten att utforma auktionspresentationen. Säl-
jarens rättig heter vad avser rätt till köpeskil ling enligt detta 
avtal överlåtes på Trottex. Vid tvist skall säljaren därför be-
gära att betalning sker till Trottex, inte till säljaren. Säljaren 
ansvarar gentemot Trot tex för att hästen ej lämnas ut utan att 
utläm ningsbevis har erhållits.  
 I händelse av att säljaren kommer överens med köparen 
om en förlängd betalningsfrist utanför dessa villkors ramar 
kommer Trottex att fakturera säljaren för köparens alla kost-
nader gentemot Trottex så som t. ex. men ej begränsat till, 
inropscourtage, kostnader för transport till och uppstallning 
på hästhotell i samband med auktionen. Säljaren ansvarar då 
även för att fakturera samt kräva in köpeskilling mm från kö-
paren.
 Säljaren är införstådd med att Trottex inte kontrollerar 
budgivarnas identitet och betalnings-förmåga vid budgiv-
ningen. Trottex bär ej ansvar för om budgivaren avviker från 
budgivningen eller på annat sätt ej fullgör sitt betalningsan-
svar innan auktionsavtal har träffats.
 För det fall en säljare på grund av en uppkommen tvist 
om avgivet bud skulle anse Trottex vara ersättningsskyldig 
mot säljaren skall sådant krav på ersättning framställas så 
fort som möjligt under auktionsdagen.
 Säljaren godkänner 30 dagars säljarkredit till av Trottex 
god kända kreditkunder. Kreditrisk i denna del, liksom när 
säljare annars lämnar kredit står säljaren.

AUKTIONSLOPP
 Alla varmblodiga travhästar som funnits med i Trottex 
auktionskataloger som ettåringar och som har betalt insatserna 
därtill är startberättigade i auktionslopp. Insatsernas storlek 
och tidpunkt för inbetalning av dessa framgår av villkoren för 
auktionen. Auktionslopp kommer att arrangeras på Solvalla i 
Kriterieveckan för tvååringar och i Elitloppsveckan för treåring-
ar. Både för två- och treåringar kommer det finnas en hingst/va-
lack klass och en stoklass. I det fall överanmälan sker till loppen 
kan Trottex och Solvalla besluta att dela loppet och prissumman 
likaså. Endast en delning kan ske, vid överanmälan trots delning 
sker urvalet enligt ST:s regler. Om loppen ej blir fulla förbehåller 
sig Trottex och Solvalla rätten att slå ihop den öppna klassen och 
stoklassen till ett lopp. Övriga villkor för auktionslopp framgår 
av propositionerna för loppen.

ANMÄLNINGSAVGIFT
För anmälningar där blanketter inkommit till Trottex t.o.m. 
2018-02-15 är avgiften per häst   10 000 kr. Säljare skall vara 
med lem i ASVT. Dessutom tillkommer en insats om 2 000 kr 
per häst i insats till auktionslopp. Insatsen skall betalas sam-
tidigt som anmälningsavgiften betalas. Anmälningsavgiften 
faktureras och skall utan anmodan betalas inom angiven tid 
på fakturan. För häst som stryks skriftligen senast 2018-03-
05 debiteras endast 1 000 kr per anmäld häst. För häst som 
stryks skriftligen senast 2018-03-29 debiteras 5 000 kr per 
anmäld häst. För häst som stryks skriftligen efter 2018-03-29 
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debiteras 20 000 kr per anmäld häst. Uteblir häst p.g.a. akut 
eller smittsam sjuk dom som kan styrkas med ett av Trottex 
godkänt veterinärin tyg utfärdat av distriktsveterinär och 
hästen dessutom anmäls till och fullföljer Kriterieauktio-
nen, debiteras ingen provision utöver anmälningsav giften 
och insatserna till auktionslopp. Om häst uteblir, återfås 
an mälningsavgiften bara vid fall då hästen avlidit. Om häst 
måste strykas på auktionsplatsen måste auktionsansvarig i 
sekretariatet kontaktas. Avviker häst utan auktionsansvarigs 
medgivande debiteras 20 000 kr i avvikandeavgift. Vid sen be-
talning debiteras dröjsmålsränta med 16 %.
Avräkning till säljaren sker 65 dagar efter försäljning vid fall 
då prov tagits för bruk av anabola steroider. I övrigt sker av-
räkning till säljaren 45 dagar efter försäljning. 

FORCE MAJEURE
** Auktionen kan efter Trottex avgörande flyttas p.g.a. force 
majeure såsom krig, strejk, smittsam sjukdom, naturkata-
strof eller annan händelse utanför Trottex kontroll. Kan ny 
auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör 
auktion savtalet att gälla mellan parterna. **

PROVISIONER
Ingen provision debiteras säljaren på klubbad försäljnings-
summa. Vid återrop tillkommer en återropsprovision om 10 
% för den del av återropsbeloppet exkl moms som överstiger 
300 000 SEK. 

FÖRHÅLLANDET MELLAN KÖPARE OCH SÄLJARE
HÄSTARNAS SKICK OCH REKLAMATIO NER

Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och 
säljaren. Trottex fritager sig från allt ansvar be träffande fel-
aktiga uppgifter avseende saluförda hästar. 
 Köparen kan endast reklamera köpet av hästen om häs-
ten vid köpetillfället varit behäftad med Dolt fel som kan 
komma att påverka hästens brukbarhet som travhäst. För att 
göra gällande Dolt fel skall köparen ha låtit utföra veterinär-
besiktning/röntgen som utvisar felet inom 30 dagar från 
auktions tillfället och inom samma tid inkommit med skrift-
lig reklamation till Trottex.
 Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen 
rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats posi-
tiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning 
att köparen låtit ta prov för analys senast på auktionsdagen 
samt till Trottex inkommit med skriftlig reklamation inom 
60 dagar från auktionstillfället. 
 Härefter kan inga krav ställas på säljaren om återgång av 
köp, eller andra anspråk på grund av fel, förutom i de fall säl-
jaren förfarit svikligt. Återlämnas hästen betalas trans porten 
till säljaren av  köparen. Övriga kostnader som uppkommit ef-
ter klubbslaget, såsom träningsav gifter och liknande betalas 
fram till återläm nandet av hästen av  köparen. Trottex skall 
äga rätt att debitera full köpar- och säljarprovision, beräknat 
på klubbad försäljningssumma, även i händelse av att köpet 
reklameras. Betalningsansvaret för köparprovision och insats 
till auktionslopp övergår på säljaren så snart reklamation har 
framställts av köparen och godkänts av säljaren.
 Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. 
Köparen är sålunda skyldig godta att auktionsförrättaren som 
part i alla reklama tionsärenden ersätts av säljaren. 
 Köparen är medveten om att tillägg till auktionsupp-
gifterna kan lämnas av såväl speaker som via anslag i auk-
tionshallen eller på hästens box. In formation på detta sätt är 
gällande gentemot köparen. Kataloginformation och veteri-
närintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte 
köparen från dennes undersökningsplikt. Om reklama tion/ 
tvist anmäles till Trottex enligt ovan äger Trottex på köparens 
begäran innehålla likviden tills tvisten lösts.

FÖRHÅLLANDET MELLAN TROTTEX OCH KÖPARE
BETALNINGSVILLKOR

Försäljning sker genom att köparen till Trottex erlägger betal-
ning enligt följande: 1) Genom beviljad kredit av Trottex. An-
sökan om kredit skall göras till Trottex och skall vara beviljad 
av Trottex senast på auktionsdagen. Observera att 16 procents 
årsränta debiteras vid kredit längre än 10 dagar. Maximalt 30 
dagars kredit kan beviljas. 2) Genom debitering av köparens 
auktionskonto. Auktionskonto kan ansökas hos Trottex och 
täckning skall finnas på kontot senast dagen innan auktions-
dagen. 3) Genom postväxel. 4) Via Swish. 5) Check, under för-
utsättning att hästen uppstallas på ett av Trottex tillhanda-
hållet hästhotell till dess checken lösts in. Uppstallning sker 
på köparens bekostnad. I det fall säljaren godkänner omedel-
bar utlämning av hästen så kan hästen utlämnas oberoende 

av om checken lösts in eller ej. Detta sker dock på säljarens 
egen risk.
 I det fall Trottex ej beviljar köparen kredit står det säl-
jaren fritt att själv bevilja köparen kredit i maximalt 10 da-
gar. Detta under förutsättning att hästen uppstallas på ett av 
Trottex tillhandahållet hästhotell till dess köparen betalat 
om inte säljaren godkänner omedelbar utlämning av hästen. 
Detta sker dock på säljarens egen risk. Uppstallning sker på 
köparens bekostnad.
 Observera att Trottex ej accepterar kontanter som betal-
ning vid auktionsdagen.
 Vid köp på kredit skall försäkring tecknas. Sådan försäk-
ring tecknas automatiskt i 10 dagar i det försäkringsbolag 
som Trottex samarbetar med, men hästen kan under dagen 
om så önskas försäkras i annat bolag. Det åligger köparen att 
hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts.
 Om köpare som undertecknat auktionsavtal ej erlägger 
full likvid senast måndagen närmast efter auktionen eller 
ej heller dessförinnan undertecknar en av Trottex godkänd 
skuldförbindelse är skyldig att erlägga skadestånd motsva-
rande 10 % av köpeskillingen, dock alltid minst 20 000 SEK. 
Dröjsmålsränta med 16 % beräknas från måndagen närmaste 
efter auktionen. 
 Vid kredit och om hästen ej betalts senast 7 dagar ef-
ter överenskommet betalningsdatum äger Trottex rätt att 
vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är 
köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av 
köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK. 2) Driva in fordran 
med Trottex som ombud för säljaren. Med rätt att begära full 
ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning.

INROPSCOURTAGE
Vid inrop debiteras köparen köpeskillingen och ytterliga re 5 % 
av köpeskillingen i inropscourtage därefter adderas moms. In-
ropscour taget tillfaller ASVT:s Trottex AB. 

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur och ev 
avkomma därav tills full betalning erlagts. Denna återtagan-
derätt övergår på Trottex där Trottex lämnat kredit, tills kö-
paren erlagt full likvid. Hästen utlämnas ej förrän full likvid 
erlagts eller överens kom melse om kredit uppnåtts.
 

AVHÄMTNING AV HÄSTEN
Köparen äger rätt att avhämta hästen mot uppvisande av ut-
lämnings be vis. Enligt ovan övergår dock ansvaret för hästen 
till köparen redan vid klubbslaget.

UTLÄNDSKA KÖPARE
Exportavgift tillkommer för utländska köpare som väljer att 
exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. 
För utländsk köpare vilken exportera r hästen inom en månad 
från auktions datum och vilken har meddelat i sekretariatet att 
hästen skall ex porteras, å ter be talas momsen när utförsel be viset 
kommit Trottex tillhanda, under förutsättning att utförselbevi-
set kommit Trottex tillhanda senast 30 dagar efter auktionsda-
tum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV TÄVLINGSRÄTT
Köparen av tävlingsrätt förbinder sig att ha stoet i svensk pro-
fessionell träning om inget annat har överenskommits med 
säljaren. Efter stoets avslutade tävlingskarriär, dock senast 
efter femårssäsongen, skall stoet återgå till säljaren för av-
elsändamål och avslutar därmed sin tävlingskarriär. Om stoet 
bedöms fortsatt ha mycket goda tävlingsförutsättningar efter 
avslutad femårssäsong kan dock säljaren och köparen avtala 
om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel genom att köpa-
ren fortsättningsvis leasar stoet för tävlingsändamål. Sälja-
ren äger inte rätt att ingå motsvarande avtal med annan part 
om inte köparen godkänner detta. Stoet säljs i befintligt skick 
och enligt de auktionsvillkor som anges för Elitauktionen. 
Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full lik-
vid har erlagts. Väljer säljaren att även fortsättningsvis hålla 
stoet livförsäkrat skall detta meddelas köparen. Köparen äger 
rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra 
stoet under tränings- och tävlingskarriären. Köparen är för-
bjuden att betäcka, överlåta, utbyta, pantsätta eller på annat 
sätt avhända sig stoet under tävlingskarriären. Köparen skall 
stå risken för stoet, under perioden från klubbslaget till dess 
att stoet är återlämnat till säljaren, samt skall ansvara för alla 
uppkommande kostnader för stoet samt för samtliga de even-
tuella skador stoet kan förorsaka säljaren eller tredje man. 

Alla belopp är angivna exkl. moms. Moms tillkommer.
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1:a pris, E3-loppen

Samtliga lopp är öppna för alla hästar vilka är födda 2017 och ursprung-
ligen har registrerats i stambok hos ett europeiskt land (UET-land), vars 
ägare betalat de fyra insatserna à 1 600 kr. Anmälningsdatum för första 

insats är 28/2 - 2019. Övriga insatser dras automatiskt för svenska hästar. Avanmäl-
ningsdatum för övriga insatser är: 31 maj, 30 augusti och 30 november.

2:a pris, Svenskt Travderby eller Derbystoet 2021
Hästarna ska anmälas via hästägarkontot på travsport.se, 
via travinsatser@jagersro.se eller via post senast torsdag 31 
januari 2019 som gäller. Första insatsen är 636 kr.

Alla som köper häst på Elitauktionen har chansen att vinna insatser till 
något av nedanstående insatslopp! När ni kommer till sekritariatet för att 
göra upp köpet skall några frågor besvaras för att vara med i tävlingen.

Tävling – vinn insatser 
till insatsloppen

Ultra Bright vinner 
StoChampionatet 2017.
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3:e pris, Svenskt Trav-Kriterium eller Oaks 2020
Insatser erlägges enligt följande: 
31 januari 2019 530 kr anmäl innan 
31 maj 2019 1272 kr avanmäl innan 
31 augusti 2019 1272 kr avanmäl innan 
30 november 2019 1272 kr avanmäl innan. 

Datumen är sista anmälning/avanmälningsdatum, efter detta skickas räkning från 
ST. Med reservation för ev. ändringar.

4:e pris, Pokalloppen 2021
Första insats - 530 kr 31 maj 2019
Andra insats - 1166 kr 30 september 2019
Tredje insats - 1166 kr 31 januari 2020

Fjärde insats - 1166 kr 30 april 2020
Femte insats - 1272 kr 31 oktober 2020
Samtliga priser är ink. moms. Alla icke svenskägda hästar skall betala in alla insat-
ser på en gång.Med reservation för ev. ändringar.

5:e pris, Sprintermästaren 2021
Första insats - 530 kr 31 maj 2019
Andra insats - 1166 kr 30 september 2019
Tredje insats - 1166 kr 31 januari 2020

Fjärde insats - 1166 kr 30 april 2020
Femte insats - 1272 kr 31 oktober 2020
Samtliga priser är ink. moms. Alla icke svenskägda hästar skall betala in alla 
insatser på en gång.Med reservation för ev. ändringar.

6:e pris, Stochampionatet 2021
Första insats  - 30 september 2019, 1.000 exkl. moms 
Andra insats - 31 december 2019, 1.000 exkl. moms 
Tredje insats  - 30 april 2020, 1.000 exkl. moms 

Fjärde insats - 30 september 2020, 1.000 exkl. moms 
Med reservation för ev. ändringar.

7:e pris, Svensk Uppfödningslöpning 2019
Hästarna ska anmälas via hästägarkontot på travsport.
se senast 31 januari 2018. Anmäls häst via travinsatser@
jagersro.se eller via post är det senast torsdag 31 januari 

2019 som gäller. Insatsen är 1 272 kr.

8:e pris, Svampen Örebro 2019
Öppet för alla 2-åriga hästar. Insatsen till Svampen Örebro är 28/2 - 2019, 
insatsen är 2650:- inkl moms. Förstapriset i loppet är 

minst 400 000:-.

2-åringssprintern
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Så hittar du till Scandic Infra

Med bil: 
Kör E4, Ta av vid Upplands Väsby Södra 
vid Bredden (avfart 175). Följ därefter 
Breddenvägen och sväng in andra vä-
gen till vänster (Kanalvägen). 

Med kollektivtrafik:
Ta pendeltåget från Stockholm eller Mär-
sta till Upplands Väsby station. Därifrån 
tar Du buss 536 från bussterminalen till 

Scandic Infra City. För busstider och mer 
information om lokaltrafiken se, www.
sl.se. Både buss UL 183 och SL 579 stan-
nar vid hållplatsen Venngarnsvägen. Se 
tidtabeller på www.sl.se och www.ul.se

Det finns inga gratisbussar i år mellan Scandic 
och Solvalla. Vi hänvisar till Sverigetaxi och 
Taxi Stockholm som har bra priser för dessa 
resor. Se annonser s. 17.
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Taxi Stockholm erbjuder ett Elitloppspris 
på 495 kr* mellan Scandic Infracity och 
Solvallas huvudentré.
Boka via appen eller ring 08-150 000.

*Priset gäller bil för max 4 personer och 
inkluderar inte eventuell väntetaxa.

←→
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Hotell / Taxi
Hotell

Taxi

Scandic Infra Kanalvägen 10 Upplands Väsby Tel: 08-517 344 00

Sverigetaxi tel 020-20 20 20 Taxi Topcab Tel: 08-33 33 33

Taxi Kurir tel 0771-86 00 00 Taxi Stockholm Tel: 08-15 00 00

Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 Upplands Väsby Tel: 08-517 355 00 

Scandic Alvik Gustavslundsvägen 153 Bromma Tel: 08-517 661 00 

Scandic Hotel Järva Krog Vallgatan 2 Solna Tel: 08-517 345 00 

Scandic Star Sollentuna Aniaraplatsen 8 Sollentuna Tel: 08-517 264 00 

Scandic Victoria Tower Arne Beurlings Torg 3 Kista tel Tel: 08-517 533 00

Scandic Kista Färögatan 9 Kista Tel: 08-517 388 00 

First Hotell Brommaplan Bromma Tel: 08-26 26 20 

Park Inn Solna Hotellgatan 11 Solna Tel: 08-470 91 00 

Ibis Hotel Finspångsgatan 54 Spånga Tel: 08-36 25 40 

Mornington Bromma Norrbyvägen 30 Bromma Tel: 08-507 332 50 

Radisson SAS Royal Park Frösundaviks allé 15 Solna Tel: 08-624 55 00 

Tourist Centre Stockholm Tel: 08-789 24 90

Uppge kod: BASV230518  för att få bra pris SPARA 200:-  
HELGBILJETTEN!

med 

Årets största travfest närmar sig på snabba hovar.
Bli en del av världens bästa publik!

Helgbiljetten kan endast köpas online på elitloppet.se

Modulstorlek: 4-sp (203 mm) x 95 mm
Pris: 6.500:- + moms
Rabatt: 25%
Totalt: 4.875:- + moms

Kampanj!15% rabattpå standardinredning!

Satsa på kvalitet och smarta lösningar
City-Boxen är helhetsleverantör av stallinredning och stalltillbehör med egen tillverkning.  

Hos oss hittar du allt du behöver för att färdigställa din anläggning och inreda ditt stall. 

delux boxar - standard boxar - uteboxar - utestall  - vindskydd - ridhus  
dörrar - fönster - skrittmaskiner - solarium - boxmattor - vattensystem

  City-boxen International AB - Televägen 2 - 291 62 Kristianstad - Tel: 044-20 44 40 - e-mail: info@city-boxen.se

www.city-boxen.se

City-modul_nr 21-2017.indd   1 2017-12-18   08:54
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SPARA 200:-  
HELGBILJETTEN!

med 

Årets största travfest närmar sig på snabba hovar.
Bli en del av världens bästa publik!

Helgbiljetten kan endast köpas online på elitloppet.se
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Finansieringsfrågor
KONTANTBETALNING
Vill Du köpa häst ”kontant” på auktionen 
kan du välja något av följande alternativ:
• Skaffa auktionskonto
• Ta med dig en postväxel
• Betala via Swish
Observera att vi ej tar emot kontanter!

Auktionskonto
Auktionskonto är ett smidigt sätt att 
lösa betalningen i förväg. Du fyller i 
”Auktionskonto”-blanketten, som finns 
längst bak i denna katalog. Den ifyllda 
blanketten skall senast tisdagen den 
22 maj finnas hos Trottex. Skicka den 
via mail, fax eller posten. Alla kontakt-
uppgifter finns på blanketten. Du kan 
därefter handla häst upp till det belopp 
som Du fört över till Trottex och om 
Du så önskar, ta med Dig hästen direkt. 
Skulle det inte bli något köp eller om 
köpeskillingen understiger det överförda 
beloppet, överförs resterande belopp till 
det av Dig angivna kontot snarast möjligt 
efter auktionen. Observera att ingen 
ränta utgår på pengarna under den tid de 
finns på Trottex konto.

Postväxel
Köp med Dig en postväxel (utställd på 
Dig själv) på ett större belopp och om 
du köper en häst betalar du med denna. 
Eventuell mellanskillnad återbetalas till 
av dig angivet konto. 

Swish
Genom att ansluta dig till Swish i förväg 
så kan en direktöverföring till Trottex 
konto ske i samband med att Ni gör upp 
köpet och Ni kan ta med hästen hem 

direkt. Kom ihåg att kontrollera, med din 
bank, vilken gräns Ni har på överföring 
via Swish innan auktionen.
  
KREDIT
Vid auktioner anordnade av Trottex gäl-
ler följande regler för kredit köp.

Grönt kort
Auktionsarrangören kan bevilja köpare 
max 30 dagars kredit genom utfärdandet 
av s.k. grönt kort. Detta gröna kort skall 
medtagas till auktionen och visas upp i 
sekretariatet vid inköp av häst. Utnyttjas 
krediten skall särskild skuldförbindelse 
underskrivas i sekretariatet vid auk-
tionen och ränta utgår för 20 eller 30 
dagar med 16% i årsränta. Observera! att 
hästen ej lämnas ut om inte skuldförbin-
delsen har skrivits under. Har köparen 
på den överenskomna förfallodagen 
inte betalat hästen till fullo har ASVT:s 
Trottex AB rätt att vidtaga följande åtgär-
der: 1) Häva köpet. Om köpet förfaller är 
köparen skyldig att erlägga skadestånd 
motsvarande 10 % av köpeskillingen dock 
minst 20 000 SEK. 2) Driva in fordran 
med Trottex som ombud för säljaren.

Säljarkredit
Säljare som är närvarande vid auktio-
nen kan bevilja säljarkredit för köpare 
vid auktionen. Detta avgör således varje 
säljare själv, när han/hon vet vem som är 
köpare. Om säljare godkänner det får häs-
ten utlämnas direkt, och kredittiden på 
beloppet är då max 10 dagar. Om säljaren 
inte godkänner utlämnande, kommer 
hästen att inackorderas för säljarens 
räkning men på köparens bekostnad på 
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hästhotell som längst fram till 31 maj 
2018, då kredittiden i detta fall utgår. 
OBS! Hästen lämnas ej ut innan full 
betalning har erlagts. Har köparen den 
4 juni 2018 inte betalat hästen till fullo 
har ASVT:s Trottex AB rätt att vidtaga föl-
jande åtgärder: 1) Häva köpet. Om köpet 
förfaller är köparen skyldig att erlägga 
skadestånd motsvarande 10 % av köpeskil-
lingen dock minst 20 000 SEK.  2) Indriva 
fordran till fullo med Trottex som ombud 
för säljare. Lämnas check som handpen-
ning i detta fall kontrolleras/skyddas 
checken måndag 28 maj 2018. Kan därvid 
inlösen av checken inte ske har ASVT:s 
Trottex AB rätt att vidtaga följande åtgär-
der: 1) Häva köpet. Om köpet förfaller är 
köparen skyldig att erlägga skadestånd 
motsvarande 10 % av köpeskillingen dock 
minst 20 000 SEK 2) Indriva fordran till 
fullo med Trottex som ombud för säljare.
 I händelse av att säljaren kommer 
överens med köparen om en förlängd 
betalningsfrist utanför dessa villkorens 
ramar kommer Trottex att fakturera 
säljaren för köparens alla kostnader 
gentemot Trottex så som t. ex. men ej 
begränsat till, inropscourtage, kostnader 
för transport till och uppstallning på 
hästhotell i samband med auktionen. 
Säljaren ansvarar då även för att faktu-

rera samt kräva in köpeskilling mm från 
köparen.

Spontanköp
Gör Du ett spontanköp vid auktionen 
och inte blir beviljad kredit, och ej heller 
blir godkänd av säljaren, så måste Du 
vända Dig till någon annan köpare som 
tills vidare är beredd att överta inropet 
i kommission för Dig. Den köparen är 
då medveten om att han/hon till fullo 
är betalningsskyldig och att hästen inte 
får säljas vidare innan full betalning har 
erlagts till ASVT:s Trottex AB. 

BETALNING MED CHECK
Hästen uppstallas på hästhotell för sälja-
rens räkning men på köparens bekostnad 
tills checken kunnat inlösas på bank 
måndag 28 maj 2018. Kan checken inte 
honoreras då har ASVT:s Trottex AB rätt 
att vidtaga följande åtgärder: 1) Häva 
köpet. Om köpet förfaller är köparen 
skyldig att erlägga skadestånd motsva-
rande 10 % av köpeskillingen dock minst 
20 000 SEK. 2) Indriva fordran till fullo 
med Trottex som ombud för säljare. I det 
fall säljaren skriftligen gentemot Trottex 
godkänner att hästen lämnas ut vid betal-
ning med check kan köparen ta med sig 
hästen direkt.

SKA DU KÖPA HÄST PÅ AUKTIONEN?
Vill du få med dig din nya häst hem efter auktionen?
Tyvärr går det inte att betala med kort eller kontanter, men ...
Använd gärna auktionskonto, se sid 178. Eller använd dig av Swish.

För att kunna betala med Swish så måste du förbereda med att:
• Installera Swish i din mobiltelefon.
• Kontrollera så att du inte har en för låg spärr på maxbelopp att överföra.
• Lägg till mottagarnummer till Trottex, 123-173 36 17 i dina kontakter. 

Maxbelopp att överföra via Swish är 150 000 kr/vecka.
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Anmäl din tvååring nu!

Första insats 31 maj 2018

Konung Gustaf V:s Pokal 
Drottning Silvias Pokal

SprinterMästaren

Anmäl till Pokalloppen 
och SprinterMästaren 

samtidigt!
Var med och tävla om en samlad 

prissumma på ca 10 miljoner kronor

www.halmstadtravet.comwww.abytravet.se

Anmäl din häst via hästägarekontot på  
travsport.se eller via särskild anmälningsblankett

2020
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AGRIA RACING

Med Agria Racing får du en komplett försäkring för din travhäst. 
Försäkringen ersätter över 50 diagnoser. 

Prata med Agrias säljare på plats för mer information.

30%
AUKTIONS-

RABATT

Kontakta din lokala Agriasäljare som du 
hittar på agria.se eller ring 0775-88 88 88.

Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.



Stall, Ekerö

Stall, Halmstad

Stall Fågelmara

Stall, Sundbyholm

Rätt val för dig 

med höga krav

Många hästvänner runt om i landet har redan 
upptäckt fördelarna med att bygga i betong. Det är 
enkelt, underhållsfritt och kostnadseffektivt. Och det 
innebär att du får tid över för det du gillar bäst; dina 
hästar. 

Välkommen att kontakta oss du också. 

stalloridhus.se


