
Horsmark Rideklub

Opstaldningskontrakt 

Horsmark Rideklub har indgået følgende afale  edrørende opstaldning af 

Hest (sæt x) Hesten/ponyens na n:
Pony (sæt x)

Oplysninger om speciel adfærd, unoder, allergi eller lignende:

Opstalders na n:

Adresse:

Postnr. Og by:

E-mail:

Telefon/mobil nr.

Fødselsdato:

Startdato for opstaldning:

Der er valgt følgende afale

Hest, fuldpas 2050 kr. pr. måned
Hest, sel pas 1700 kr. pr. måned
Pony 1 og 2’er fuldpas 1750 kr. pr måned
Pony 1 og 2 er sel pas 1400 kr. pr. måned
Pony 3’er fuldpas 1250 kr. pr. måned
Pony 3’er sel pas 900 kr. pr. måned.
Shetlændspony fuldpas 1100 kr. pr. måned
Shetlændspony sel pas 800 kr. pr. måned
Løsdrif (100 % selvaas i turnus)v
Hest, incl  itaminer 1200 kr. pr mdr
Pony 1’er og 2’er 1000 kr. pr mdr. incl 
 itaminer
Pony 3’er/shetlændspony 500 kr. pr mdr incl 
 itaminer

*Man forpligter sig tl at indgå i turnus med de ø rige løsdrif brugere om at tldele 
wrap/hø/ itaminer/ and. H is hest/pony har brug for yderligere foder er det for ejers egen 
regning, og det er også ejers opga e at fodre hest/pony med den ekstra foder.
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Fuldaas

Ved fuldaas er der foder, hø/wrap, og pilestrøelse med. Desuden er der fuld pasning alle dage 
samt ind- og udlukning alle dage. Ønsker man at bruge andet foder end det der er med, er det for 
egen regning at købe dete. Der gi es ikke afslag i prisen h is man ønsker sel  at medbringe foder.

Selvaas

Ved selvaas er der foder, hø/wrap og pilestrøelse med samt ind og udlukning i h erdagen. Der 
bli er fodret tl morgen og afen. Derudo er står man sel  for at passe sin pony/hest ALLE dage, 
samt ind og udlukning i weekenden og helligdage.

Pilestrøelse

Alle hestebokse bli er startet op på hal andet sæk pilestrøelse, og alle ponybokse bli er startet op
på tre k art sæk pilestrøelse. Ved fuldpas bli er der fuldt ca. 1 trillebør pilestrøelse ind h er 7. dag.
Ved sel pas må man bruge den samme mængde tl sel  at fulde ind.
Ved fuldpas  urderer staldans arligen om, der er brug for ekstra pilestrøelse. Ved sel pas skal man
sel   urdere om, der er brug for mere end 1 trillebør h er 7. dag. Ekstra pilestrøelse kan tlkøbes tl
40kr. per trillebør.
Vi blander også træpiller ind for at holde bunden mere tør. Staldans arlige sæter en sæk træpiller
klar tl alle sel pas bokse, når hun/han tlføje træpiller tl alle fuldpas bokse.
Når man  ælger fuldpas som ordning, accepterer man, at man betaler de ekstra trillebør, 
staldans arligen  urderer er nød endige.
Opstart af en boks koster 300kr., som skal betales i den første måned.
H is man reser erer en boks og underskri er kontraktet inden boksen bli er ledig, har man 
muligheden for at o ertage boksen med strøelse og at undgå gebyren på 300kr. tl opstart. 

Deaositum

I den første måned betales der depositum på 500kr.. Beløbet betales tlbage tl kunden  ed 
flytning af hest/pony fra Horsmark, h is opsigelses ilkår er o erholdt.

Al færden i Horsmark Rideklub er aå eget ansvar – også tl hest.

Horsmark Rideklub foraligter sig tll

- At stlle den afalte boks tl rådighed
- At stlle plads tl rådighed for sadel og ho edtøj, samt plads tl e t. skab
- At sørge for hesten fodres morgen og afen
- At  ed heste h or fuldpasning er  algt, at boksen ordnes dagligt, samt ind- og udlukning
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Oastalder foraligter sig tl:

- At  ære medlem af Horsmark Rideklub
- At ha e hesten ans ars forsikret 
- At indgå i kollekt  ormebehandling 1-2x årligt, efer dyrlægens an isning
- At underrete staldans arlig inden hesten flytes eller udskifes
- At holde orden omkring sin boks, samt omkring skab med rideudstyr.
- Ved sel pas at holde sin boks og sørge for den er i orden.
- At deltage i minimum en annoncerede arbejdsdag pr år.
- Ikke at skrue nogle former for plader, bøjler og lignende på boks uden forudgående afale 

med staldans arlig.
- At tømme og rengøre boksen  ed enh er fraflytning. Bli er dete ikke gjort sendes derfra 

klubben en opkræ ning på 500 kr. 
- At indgå i turnusordning med rengøring af ryterstue og toilet.
- At følge klubbens regelsæt * nedenfor

Fuldmagt

Underskrif på denne kontrakt fungerer som fuldmagt og gi er staldpersonalet ret tl at tlkalde 
dyrlæge på ejers regning, såfremt ejer ikke kan kontaktes. 

Priser

Prislisten fastsætes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben. Prisen kan ændres med 1. 
måneds  arsel.

Betaling

Betaling for opstaldning sker måneds is forud, med forfaldsdato og sidste retdige betaling d.1. i 
måneden. Ved udebli else af betaling og andet ikke er afalt udsendes rykkerskri else med et 
rykkergebyr (gebyr på 100kr.). Såfremt opkræ ningen ikke er betalt seneste d. 7. i måneden har 
Horsmark Rideklub ret tl at opsige denne kontrakt med omgående  irkning og hesten skal flytes.

Manglende betaling bli er betragtet som misligholdelse af denne afale.

Oasigelse af boks

H is du ønsker at opsige din boks skal dete ske  ed skriflig hen endelse på mail tl 
horsmarkrideklub@gmail.com.

Opsigelse skal ske med 1 måneds  arsel. Denne afale kan af begge parter opsiges med en måneds 
 arsel tl den første i en måned. 
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Som udgangspunkt kan opstalderen ikke fremleje sin boks. Er der særlige omstændigheder skal 
bestyrelsen kontaktes for dispensaton, h ilket skal gøres i god td. Oprindelige opstalder i henhold
tl kontrakten  il bli e opkræ et for betalingen.

Misligeholdelse

H is en af parterne misligholder sine forpligtgelser efer denne afale, er den anden part 
beretget tl med omgående  irkning at ophæ e afalen, h orefer hesten omgående skal flytes.

H is ejer er i restance har klubben ret tl at udø e tlbageholdelsesret i hesten, h ilket betyder, at 
klubben kan nægte at udle ere hesten tl ejer eller andre, som ønsker hesten flytet, før den 
manglende boksleje er betalt tl klubben. Meddelelse om udø else af tlbageholdelsesret 
meddeles ejer skrifligt.

Persondata

Rideklubben opbe arer kontrakten og når denne opsiges eller h is kontrakten på anden  is 
ophæ es, merkulers dokumenterne. Oplysningerne er kun tl brug for Horsmark rideklub og 
 ideregi es ikke tl tredjemand.
Ejerens na n og mobilnummer bli er skre et på boksskiltet, så staldans arlige nemt kan kontakte 
hestens ejer, i det tlfalde hesten har brug for akut hjælp.

Klubbens reglerl

Ingen løb i stalden 

Man må ikke fodre andres heste med godbider

Ryd op efer dig og fej staldgangen

Rytere under 18 år skal bære ridehjelm i al omgang med hestene

Brug træk-to  når du trækker med en hest

Sadel og ho edtøj skal  ære i sadelrummet, når det ikke bruges.

Ridehallen

Max 5 hest/ryter i hallen af gangen

Rid  enstre mod  enstre

Fjern klater efer dig

Spring aldrig uden der er en person o er 18 år tl stede.

Tal pænt tl hinanden – Det for entes at alle tager hånd om hinanden og gør en indsats for at alle 
har det godt når de er i rideklubben
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Dato: ________

Opstalder/ ærge:  __________________________________

Dato: ________

Horsmark rideklub: __________________________________


