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OPSTALDNINGSKONTRAKT – gældende fra 1/3-23 

 

Denne aftale gælder opstaldning af hesten/ponyen (navn og ID nr.): 

__________________________________________________________________ 

Angivelse af hest/pony: Hest [  ]   kat 1[  ]   kat 2 [  ]   kat 3 [  ] 

Aftalen træder i kraft den: _________________ og løber indtil den opsiges af en af parterne. 

 

Hesten/ponyen er udtaget fra konsum: ja [  ]   nej [  ] 

Såfremt hesten ikke er udtaget fra konsum, er det ejer selv der har ansvaret for at holde logbog over 

hestens foder, og denne skal kunne fremvises til hver en tid. Skulle der ved kontrol heraf blive udstedt 

bøde for manglende logbog mv. så er det for ejers regning. 

Aftalen er indgået mellem Støtteforeningen Hesteskoen og 

Ejer/opstalder af hesten/ponyen: 

Navn:                           _____________________________________________________ 

Adresse:                       _____________________________________________________ 

Postnr. og by:              _____________________________________________________ 

Tlf. nr.:                        _____________________________________________________ 

E-mail:                        _____________________________________________________ 

Navn/tlf. nr. dyrlæge: _____________________________________________________ 

Navn/tlf. nr. smed:     _____________________________________________________ 

 

Når man er opstaldet på Rideklubben Odin, så forpligter ejer af hesten/ponyen sig til at være medlem 

af Støtteforeningen Hesteskoen (Støtten). Første opkrævning ved indgåelse af denne kontrakt, og 

derefter 1 gang årligt i januar sammen med boksleje. Prisen er 150 kr. årligt. 

Man er desuden forpligtet til at være medlem af rideklubben, dette gælder også hvas man fx har en 

part – for indmeldelse se under fanen ”nyttige links”. 

 

Alle beskeder vedrørende opstaldning foregår på Facebook siden ” Stald Odin 2018- ” og man sørger 

selv for at holde sig opdateret. 
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Opstaldning inkluderer: 

Boks: 

• Leje af pony/hesteboks – hestene/ponyerne står på træpiller 

• Udmugning og tildeling af træpiller i hverdagene. Der fjernes klatter og til dels det våde, 

ønsker man yderligere udmugning, sørger man selv for det. I weekender, helligdage og ferier 

muger man selv. 

• Der må ikke fastskrues eller boltes ting på bokslågen eller boksen i øvrigt.  

• Hvis en boks ønskes reserveret i forbindelse med f.eks. hesten/ponyen flytter på sommergræs 

i en periode, så kan boksen reserveres mod afregning af tomgangsleje, og man beholder retten 

til sin boks og fold. Se prisliste. 

Foder: 

• Fodring 3 gange om dagen med krybbefoder og stråfoder (hø eller wrap) 

• Der fodres med Frisbjerggaard foder 2 pellets, lucerne og vitaminer. 

Staldpersonalet kan vurdere og regulere mængden hos de heste/ponyer som levner meget 

stråfoder i boksen, dette vurderes løbende så vi undgår spild. 

• Til nøjsomme heste og ponyer som ikke er dækket ind med vitaminer i den daglige 

foderration tildeles der vitaminer. 

• Ønsker man selv at sørge for foder til sin hest/pony, så sørger man selv for det. Tildeling sker 

af staldpersonalet. Man stiller foderet frem i afmålte doseringer i en lukket beholder foran 

boksen.  

Der ydes reduktion i staldlejen ved eget foder: 125 kr. pr. md. for pony og 250 kr. pr. md. for 

hest. 

• Der er mulighed for opbevaring af eget foder/tilskud på gangen i stalden – man har 1 plads pr. 

hest/pony. Dette skal opbevares i helt lukkede beholdere. 

• Det er ikke tilladt at tage ekstra foder, hø/wrap eller træpiller medmindre det er aftalt med 

staldpersonalet. Ønsker man at tilkøbe ekstra som er udover hvad der er indeholdt i prisen, 

skal Støtten have besked på mail, så ma kan blive opkrævet for det. Det er lejers ansvar at 

give Støtten besked, og hvis man gentagne gange glemmer det så får man et 

administrationsgebyr på 250 kr. 

Foldordning: 

• Hestene går 2-3 heste pr. fold. 

• Daglig ud og indlukning på fold. Der lukkes ud på fold efter morgenfodring klokken ca. 8.00 

og ind igen omkring kl. 13.30. Det er op til staldpersonalet at vurdere om hestene skal ud 

senere eller ind tidligere, alt efter vejrsituationen. 

• Hvis man ønsker hø/wrap på folden sørger man selv for dette, og man skal være enig med sin 

foldmakker. Man har mulighed for at opbevare det bag ridehuset, man har 1 palle til rådighed 

pr. hest/pony og man anskaffer selv pallen, og sørger for at holde orden på sin plads. 

Høet skal opbevares i en beholder/kasse/dæk på folden så det ikke blæser væk eller ind på 

nabofolden. Folden skal holdes pæn og ren. 

Ændrer hesten adfærd fordi den får hø på folden, fx at den ikke er til at trække på fold fordi 

den er ivrig og har for travlt med at komme ud til sit hø/wrap, så kan staldpersonalet påkræve 

at ejer selv lukker ud eller fjerner høet igen – sikkerhed frem for alt. 

På sygefoldene må der ikke være hø/wrap. (undtagelse kan ske i helt lukkede beholdere eller i 

en høbold) Dette for at passe på bunden, og der skal ryddes op dagligt. 

• Man sørger selv for at passe sin fold, dvs. man fjerner klatter mindst 1 gang om ugen, og man 

sørger selv for tildeling af vand i de kolde vintermåneder. 
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Sommergræs på Odin: 

• Klubben kan i noget omfang tilbyde græsfolde, og hestene KAN gå på græsfolde fra ca. juni 

til ca. midt i september alt afhængig af hvor meget græs der er. Det er Støttens beslutning i 

hvilken periode græsfoldene kan benyttes og ovenstående er kun vejledende. Resten af året 

går hestene på jordfolde. Det aftales hvert år på et møde i foråret hvordan de enkelte 

sommerfolde skal fordeles. 

Staldvagter: 

• Der er op til 12 staldvagter om året, og disse ligger i weekender, helligdage og når 

staldpersonalet har ferie, som fortrinsvis er skolernes ferier. Hvis der er nok opstaldere der 

frivilligt ønsker staldvagter, så er det muligt at fravælge staldvagtsordningen. 

• 1 heldagsstaldvagt om måneden kan være sammen med en anden opstalder, således at der er 

2 hesteejere der er sammen om en vagt. Man kan dog vælge at være alene om en staldvagt, 

såfremt der er plads til dette. Man kan først indgå i staldvagter, når der er ledige.  

• Man får reduktion i staldlejen for en staldvagt, afhængig af antallet af heste i stalden, se prisliste. 

• Man indgår i messenger gruppen ”staldvagter” og tildeles staldvagter derinde, og dette noteres 

på en kalender i stalden. 

• Man får grundig oplæring og man skal følge særskilt vejledning, denne hænger på opslagstavlen 

i skabsrum. 

 

Aftalen indeholder: 

• Facilitetskort er omfattet af denne kontrakt. 

Facilitetskort følger hesten/ponyen og der betales, uanset om faciliteterne benyttes eller ej. 

Prisen er inkluderet i opstaldningsprisen. 

Har man hest/pony opstaldet på Rideklubben ODIN er man desuden forpligtet til at være 

medlem af klubben. Dette gælder ligeledes for evt. halvparter eller andre som rider 

hesten. 

• 1 skab i skabsrummet (bredde 60 cm og højde 195 cm), hvori sadel mv. skal opbevares. 

Skabsrummet er aflåst og lejer skal købe nøgle hertil, se prisliste. Man må ikke selv skrue 

noget i skabet. Det er tillige muligt at sætte hængelås på selve skabet, dette sørger man selv 

for. Har man et stævneskab mv. kan dette opbevares under cafeteriaet. 

• Deltagelse i minimum 2 arbejdsdage om året. 1 om foråret og 1 om efteråret (á min. 6 timer). 

Hvis man ikke deltager i disse arbejdsdage, vil man på næste regning blive opkrævet 500 kr. 

pr. gang man ikke deltager. 
• 2 årlige kollektive ormetjek, for lejers regning (opkræves særskilt over staldlejen) 

• Hvis hesten konstateres syg mv. kontaktes lejer snarest muligt. Ved akut sygdom forbeholder 

udlejer sig ret til at tilkalde dyrlæge/smed for lejers regning. 
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Ansvar: 
 

Lejer bekræfter med sin underskrift på kontrakten, at hesten/ponyen ikke er særlig urolig, 

boksvandrer, væver eller regelmæssigt sparker i boksen eller på staldgangen. 

Såfremt hesten/ponyen viser sig at være særlig urolig, kan lejer gøres erstatningsansvarlig for 

eventuelle ødelæggelser og lejemålet kan opsiges med 14 dages varsel. 

 

I forbindelse med aftale om opstaldning, skal der fremvises gyldig vaccinationsattest på 

hesten/ponyen. Lejer forpligter sig med sin underskrift, at sørge for at hesten/ponyen vaccineres til de 

af dyrlægen fastsatte terminer. Ejer betaler og sørger selv for, at der bliver taget ormekur inden for de 

første 14 dage efter ankomst eller fremviser en prøve taget senest 14 dage inden ankomst.  

 

Det er lejers eget ansvar at kunne fremskaffe hestens pas ved eventuel kontrol fra 

myndighederne eller i forbindelse med veterinær behandling af hesten. 

 

Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for skader/sygdom som hesten/ponyen måtte pådrage sig. Det 

samme gælder for skader på tredjemand. 

 

Al færden på ejendommen er på eget ansvar. Opbevaring af udstyr mv. er ligeledes på eget 

ansvar, og det er din private forsikring som dækker evt. tyveri mv. Støtteforeningen og 

Rideklubben har dog etableret aflåsning af skabsrum. 

 

Opsigelse: 
 

Lejeaftalen kan for begge parter opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Opsigelsen 

skal være os i hænde den sidste hverdag i måneden på mail. 

Hvis man vælger at fraflytte før opsigelsesperiodens ophør er det for egen regning, og man kan 

ikke få foder, hø/wrap eller træpiller med sig.  

Ved fraflytning vil det være Støttenforeningens vurdering om der skal betales for eventuelle 

ødelæggelser i og på boks og skab i skabsrum. 

Boksen skal være muget for klatter og tis, det rene bund lader man ligge. Jordfolden skal være 

ordnet og skabet i skabsrummet skal være tømt og gjort rent. 

 

Nyttige links: 

 
www.rideklubben-odin.dk: Indmeldelse rideklubben/shop undervisning og diverse nyttig 

info. 
FB siden ”Stald Odin 2018-”: Info om alt vedrørende opstaldning 

FB siden ”Odin – Benyttelse af ride faciliteter”: Info om undervisning og arrangementer 

FB siden ”Odin – Rideklubben Odin”: Info omkring hvad der sker i Rideklubben 

Løsspring/spring skema – google sheets: Administreres af Anne Sofie Engell Kamber. 

Diverse forskellige grupper på Facebook og messenger med undervisning – spørg for info. 

 

 

 

 

Ovenstående accepteres med underskrift på denne kontrakt. 

 

 

 

Dato: __________________ Lejer: ____________________________________________ 
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Prisliste: 
 

Opstaldningsprisen betales forud og kan reguleres med 1 måneds varsel. Såfremt 

lejen ikke er registreret på Støtteforeningens bankkonto senest den 10. i den 

pågældende måned, opkræves et rykkergebyr på 100 kr. 

Boksleje, facilitetskort og rykkergebyr er momsfrit. Alle yderligere ydelser er priser inkl. moms. 

I juli måned er der delvis selvpasning. Alle der er opstaldet i juli, deltager i 

en turnusordning af aftenfodring, man muger selv sin boks og trækker sin 

hest ind fra fold. Der ydes ingen prisreduktion i juli. 

 

Bokspriser pr. 1.1.2023 

 

Medlemskab Støtten   150 kr. årligt 

Hest     3.500 kr. pr. måned  

Pony kat. 1    2.875 kr. pr. måned  

Pony kat. 2    2.775 kr. pr. måned  

Pony kat. 3    2.675 kr. pr. måned  

 

Depositum boks    2.000 kr.  

Der fratrækkes 15 % ved opsigelse til alm. vedligeholdelse. 

 

Depositum nøgle til skabsrum  500 kr. 

Der fratrækkes 100 kr. ved opsigelse. 

 

Tomgangsleje    1.000 kr. pr. måned 

Rabat ved staldvagt   500-650 kr. pr. gang 

Rabatten på staldvagter varierer alt efter hvor mange heste der er i stalden, dog max. 650 kr. pr. gang. 

 

Foder og hø/wrap inkl. opstaldningspris 

Fuldfoder tildeles som udgangspunkt med 250g pr. 100 kg. hest/pony 

 

Hest  9 kg. hø/wrap dagligt/2 stk. træpiller pr. uge 

Pony kat. 1 7 kg. hø/wrap dagligt/1 stk. træpiller pr. uge 

Pony kat. 2 6 kg. hø/wrap dagligt/1 stk. træpiller pr. uge 

Pony kat. 3 5 kg. hø/wrap dagligt/1 stk. træpiller pr. uge 

 

Tilkøb 

 

Hø/wrap   3,50 kr. pr. kg 

Træpiller (16kg.)  90 kr. pr. sæk 

 

Øvrige tilkøb 

 

Klokker på fold           150 kr. pr. måned 

Gamacher forben eller bagben på fold   150 kr. pr. måned 

Gamacher forben eller bagben og klokker  250 kr. pr. måned 

Gamacher forben og bagben    250 kr. pr. måned 

Staldgamacher forben eller bagben af inden fold  150 kr. pr. måned 

Grime af på fold     150 kr. pr. måned 

Afvejet balje med hø til fold    125 kr. pr. måned 

 

Der tages forbehold for at priserne kan blive reguleret igennem opstaldningsperioden. 
Prisændringer vil blive varslet med 1 måned, og gældende priser kan altid ses på vores hjemmeside  
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Tilkøbsaftale 

 
Ikrafttrædelsesdato:      ________________________________________ 

     

Hestens navn:       ________________________________________ 

 

Hest/pony kat.:       ________________________________________ 

 

Frivillige staldvagter (ja/nej)     ________________________________________ 

 

Antal nøgler til skabsrum     ________________________________________ 

 

Fodring med eget foder      ________________________________________ 

 

Klokker på fold       ________________________________________

          

Gamacher forben eller bagben på fold    ________________________________________

   

Gamacher forben eller bagben og klokker ________________________________________

  

Gamacher forben og bagben                      ________________________________________

     

Staldgamacher forben eller bagben af  ________________________________________  

  

Grime af på fold                _________________________________________

      

Afvejet balje med hø til fold  _________________________________________ 

 

Hø/wrap (ekstra kg. pr. dag)  _________________________________________ 

 

Træpiller (antal sække ekstra pr. uge) _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift lejer 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tilkøb ifølge denne tilkøbsaftale er gældende indtil ny aftale foreligger. 

Ved ændringer sendes mail til Støtten herom, betaling vil blive opkrævet efterfølgende måned. 

Opsigelse af tilkøb kan kun ske fremadrettet og vil blive tilrettet den 1. i efterfølgende måned. 

Derfor skal der laves ny tilkøbsaftale, hvis man ønsker at afmelde/tilføje eller ændre sine tilkøb. 
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