
”Med HästKrafts koncept behöver jag inte 
tänka på grovfodret. År efter år levererar de 
ett likvärdigt parti med samma jämna höga 
kvalitet och med deras leveransbevakning ser 
de till att det alltid finns foder påfyllt i stallet” 

- Peter Untersteiner

”För mig var det en självklarhet att vända 
mig till HästKraft innan jag tog ut min egen 
tränarlicens för jag ville ha deras foder i mitt 
stall. Även om verksamheten växer så ser 
HästKraft till så jag har kvalitetsfoder till alla 
mina hästar” 

– Daniel Wäjersten

” Jag känner mig trygg med HästKrafts 
koncept. Genom bra kommunikation och 
tätt samarbete vet jag att mina hästar får 
optimala förutsättningar för att lyckas på 
tävlingsbanan” 
 
- Reijo Liljendahl

Ett vinnande 
koncept



HästKrafts idé är att leverera en komplett, kostnadseffektiv och balanserad  
foderstat, kombinerad med rådgivning och nära samarbete med våra kunder.

• Kvalitetssäkrat grovfoder
• Kraftfoder anpassat efter ditt grovfoder
• Mineralfoder
• Elektrolyter 
• Strömedel
• Foderrådgivning
• Leveransbevakning

GROVFODER
Vi säkerställer att TS-halt, näringsvärden och kvantitet stämmer överens med våra 
kunders skiftande krav och behov genom täta provtagningar och en kvalitetssäkrad 
produktionsprocess. En hög produktionskapacitet där 25 hästars årsbehov produceras 
på en timme ger samma jämna kvalitet från första till sista bal. Vi garanterar alltid 
våra kunder jämna partier av högsta kvalitet. 

KRAFTFODER
För oss var det naturligt att utveckla ett kraftfoder anpassat efter näringsinnehållen i 
våra egna grovfoderpartier. Det innebär att HästKraft Trotting Plus är en unik produkt 
för varje stall och som säkerställer en välbalanserad foderstat.

RÅDGIVNING
Oavsett om det gäller rådgivning, service eller leveranser finns vi alltid nära till hands. 
Att vara kund hos oss innebär ett nära samarbete där vi alltid ger hästen optimala 
förutsättningar för att lyckats på tävlingsbanan.
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Veronika Stennemark

070 - 611 74 30
veronika@hastkraft.com

Malin Thörnvall

070 - 347 34 65
malin@hastkraft.com

Christer Harmsund

073 - 808 30 82
christer@hastkraft.com


