Prislista Kraniosakral terapi
– elevbehandling
Elevbehandling innebär att jag inte är färdigutbildad utan tränar samtidigt som jag
behandlar. Jag åtar mig inte några komplicerande fall tillsvidare och har ännu inte
lärt mig allt som ingår i utbildningen.
Stall med flera bokningar prioriteras under min utbildning. T.ex. där två eller fler
hästar bokar behandling (alternativt i samband med lektion i samma stall) och som
bokar tre behandlingstillfällen med 2-4 veckor mellan varje tillfälle.
Bokningarna är bindande. Endast undantag om hästen blir sjuk
(avbokas senast kl 12 dagen innan).

Prislista 2017

T.o.m. vecka 16: 350kr/häst + mil
ersättning
Vecka 17-24: 400kr/häst + milersättning
Vecka 25-35: 500kr/häst + milersättning
Vecka 36-45: 550kr/häst + milersättning
Vecka 46-: 600kr/ häst + milersättning

Prislista 2018

Vecka 1-2: 600kr/häst + milersättning

Vecka 3-9: 650kr/häst + milersättning
Vecka 10-tills vidare: 700kr/häst + mil
ersättning

Milersättning 2017: 20kr/mil

Tänk på att:

Jag behandlar inte om:

• En mätt häst lättare slappnar av och tar
till sig behandlingen
• En orolig häst lättare slappnar av om det
är lugnt runt omkring under behandling
en
• Effekten av behandlingen varar längre
om hästen inte kommer skos, besöka
tandläkare och annat som kan vara
ovant/stressande fysiskt eller mentalt
inom någon vecka efter (bättre att göra
före, går bra samma dag om den inte fått
lugnande)
• Hästen kan bli trött och/eller få tränings
värk i några dagar efter. Rekommenda
tion är att låta hästen vila 1-3 dagar efter
beroende på reaktion. Det går bra att rida
ett ”normalhårt” pass samma dag före
behandling om hästen får någon timmes
paus mellan.
• Det här är ett komplement till veterinär,
inte istället för. Vid akuta och allvarliga
skador kontakta veterinär först.

• Stoet är dräktigt
• Hästen är vaccinerad inom 2 veckor före
behandling
• Det finns misstanke om/konstaterad
smitta i stallet
• Hästen har feber, infektion eller annan
smittsam sjukdom
• Hästen går på medicin/smärtstillande
• Hästen är blöt och lerig
• Hästen behandlas av någon annan (detta
för att vi då inte kan veta vad som ger vad
vilket är viktigt för att jag skall lära mig)
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