Riktigt
hästliv
året om
– för hästar och hästfolk

Active Stable är en ut
vecklad form av hästhållning i
lösdrift. Hästarna får uppleva
frihet och flockgemenskap
samtidigt som de kan få indi
viduell ut
fod
ring av kraftfoder.
Grov
foder, kraftfoder, vatten
och vila ges på olika platser för att
stimulera hästarna till aktivitet och
rörelse.
Här på Tjuvkil Mellangård mockar vi de hård
gjorda ytorna varje dag samtidigt som vi håller ett
öga på hur hästarna mår. Vi ser hur hästarna reagerar sins
emellan och kan hålla koll på dagsformen. Våra Active Stable-hästar är väldigt sociala och tar kontakt.
Vår Active Stable-anläggning är för tillfället uppdelad på en valack- och en stoavdelning.
Valackavdelningen, med skötplats och sadelkammare, ligger
precis intill det nybyggda ridhuset för att underlätta
träning. Ridhuset har väggar av vindväv i plåt för
en luftigare känsla.
Stoavdelningen idag är delvis inriktad på
fölston då den ligger något avskild från
resten av verksamheten. Här går även
en del unghästar. Vi har haft ston här
som fölat varje säsong de senaste
åren och har mångårig erfarenhet
av fölston och fölningar. Vi tar gärna
emot avelsston, även inför fölning.
Vi satsar framåt. Under 2012 påbörjas bygget av ytterligare en lösdrift
med två avdelningar. Här blir inriktningen
mer på hästar i träning, med sadelkammare
och omklädningsrum. I samma byggnad inryms
även en veterinärstation och på ovanvåningen ett
pensionat av Bo-på-lantgård-modell.

Sommarbetet har många
gästande beteshästar varje sommar. De senaste åren har vi haft
runt 80-90 hästar hos oss. Två
rid
skolor i Göte
borg, Göte
borgs Fält
ritt
klubb och Gunnebo Ryttarförening, har sedan
ett flertal år valt att lämna sina
häs
tar på bete här på Tjuv
kil
Mellangård.
Ambitionen är att i möjligaste mån
släppa hästarna i samma hagar år efter
år. Det skapar en trygghet för alla parter.
Hästarna känner igen sig när de kommer, de
promenerar ut i hagen och fortsätter beta där de
slutade året innan. På detta sätt ger vi hästarna en lugnare
och skönare semester, vilket också ger husse och matte en
tryggare semester.

Stallservice – vi erbjuder hjälp för
hästfolk! Hästhållning medför ofta en
stor bundenhet för hästägare och häst
företagare. Be
höver du hjälp vid till
fälliga arbetstoppar, sjukskrivningar
eller vakanser av olika längd? Möjlig
heten till organiserad avbytarservice
eller be
manning skapar för
utsätt
ningar för en verksamhet att utveck
las.
Vi kan bistå dig eller ditt företag och
vara en resurs i både planerade och
oväntade bemanningsförändringar, för
kortare eller längre tid.

Välkommen till oss på Tjuvkil Mellangård. Du
med en häst är precis lika välkommen som du som har
många hästar eller hästverksamhet.
Besökare är välkomna, men ring oss först!

Välkommen till
Tjuvkil Mellangård!
Vår idé är att bli en hästgård i framkant när det
gäller att erbjuda attraktiv hästhållning. Active
Stable i kombination med veterinärtillsyn och
rehabiliteringsplatser gör att gården kan erbjuda
en modern och flexibel form av hästhållning.  Allt
från hel boxvila med egen sjukhage för kon
valescenter upp till uppstallning i box eller frihet
i Active Stable. Gården tar emot allt från fölston
till unghästar och ridhästar.
Företaget Tjuvkil Mellangård startades för drygt
tio år sedan av Maria Kjellberg. Hästar har funnits
på gården länge, bland annat födde Marias farfar
upp nordsvenskar. Gården har varit i släktens
ägo i många generationer och drivs nu av makarna Maria och Peter.
Här på Tjuvkil Mellangård, väster om Kungälv,
finns möjlighet till riktigt hästliv året om.
Varmt välkomna till oss!

Tjuvkil Mellangård AB
Tjuvkil 660
442 75 Lycke
www.tjuvkilmellangard.se
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