
 

OPSTALDNINGSKONTRAKT og INDMELDELSE PR. 1.8.2020  

Mellem (ifht. opstaldning): Støtteforeningen Hesteskoen, Ålemarksgyden 36, 5270 Odense N. 

Mellem (ifht. indmeldelse): Rideklubben ODIN, Ålemarksgyden 36, 5270 Odense N. 

 

Og 

 

Navn :    

Adresse:    
 

Tlf.nr.:    

Email:    
 

Navn på pony/ hest:           

Hvis pony, kat.:    

Dyrlæge + tlf.:    

Smed + tlf.:    
 

Aftalen indeholder: 

 

• Leje af boks 

• Fodring 3 gange dagligt med fuldfoder og hø/wrap. 

• Daglig foldordning. Hestene lukkes ud på fold efter morgenfodringen og ind inden 

middagsfodringen. Ønskes ponyen/hesten på fold på andre tidspunkter, sørger man selv for 

dette. Hvis der ønskes hø/wrap på foldene, SKAL det være i lukkede beholdere, man står 

selv for alt i forhold til hø/wrap på folden. Klubben kan i noget omfang tilbyde græsfolde, og 

hestene KAN gå på græsfolde fra ca. juni til ca. midt i september, alt efter hvor meget 

græs, der er. Det er Støttens beslutning i hvilken periode græsfoldende kan benyttes, og 

ovenstående er kun vejledende. Resten af året går de på jordfolde. Foldhegnet er 

standardmål 120 cm. i højden.  

• Udmugning og strøelse i boksen, på hverdage. Der tages klatter og fjernes til dels det våde. 

Ønsker man, at alt det våde muges ud, sørger man selv for det. Weekender/ferier muger man 

selv. 

• Adgang til rideklubbens faciliteter 

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

Sadelrum er aflåst og lejer skal købe nøgle hertil, jf. vedhæftede prisliste. Det er tillige 

muligt at sætte hængelås på selve skabet, dette sørger lejer selv for. Evt. stævneskab mv. 

kan opbevares under cafeteriet. 

• 2 årlige kollektive ormetjek, for lejers regning (opkræves særskilt over staldlejen) 

• 12 staldvagtsdage om året (ofte sammen med én anden opstalder), jf. opslag i stalden ifht. 

planlægning og jf. vedhæftede bilag i forhold til hvad staldvagt omfatter. Staldvagtsdagene 

ligger i weekender, helligdage og i staldmesterens ferie (som fortrinsvis er i skolernes 

sommerferie, vinterferie, efterårsferie og juleferie).  

• Hvis der er nok opstaldere, der frivilligt vil have staldvagter, er det muligt at fravælge 

staldvagtsordningen.  

• 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 500,00 kr. pr. gang man ikke deltager. 

 

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

staldmesteren. Er der tale om ekstra foder, hø/wrap eller træpiller, som er udover, hvad der 

er indeholdt i prisen skal Støtten ligeledes have besked pr. mail, så der kan opkræves 

betaling for det. Det er lejers ansvar at give Støtten besked, og hvis man gentagne gange 

glemmer det får man et administrationsgebyr på 250 kr. 

 

 



Til ponyer/heste som ikke er dækket ind med vitaminer i den daglige foderration tildes 

der minivit. Al andet tilskudsfoder sørger man selv for. 

 

Hvis ponyen/hesten ikke skal indgå i den almindelige foderplan, sørger lejer selv for, at 

afholde udgift til særligt foder. Tildeling sker af staldpersonalet. Lejer stiller foderet frem i 

afmålte doseringer, i beholdere i størrelse som kan gå gennem foderhul. Beholdere placeres 

iflg. aftale med staldmesteren. Der er ingen reduktion i opstaldningsprisen ved tildeling af 

eget indkøbt foder, dog skal ikke betales for denne ekstra tildeling. 

 

Der må ikke fastskrues eller boltes ting på bokslågen eller boks i øvrigt. Dette gælder ligeledes 

skab i saddelrum. 

 

Alle beskeder til opstaldere foregår via FB på siden ”Stald Odin 2018-”. Man sørger selv for at 

holde sig opdateret. 

 

 



Priser: Opstaldningspriser mv. fremgår af vedhæftet bilag. 

Opstaldningsprisen betales forud og kan reguleres med 1 måneds varsel. 

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

betalingsmåneden, opkræves et rykkergebyr på Kr. 100,00. 

 

Bokslejen, etablissementskort og rykkergebyr er momsfrit.  Alle yderligere ydelser og 

priser er inkl. moms. 

 

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

i en turnusordning af aftenfodring. I uge 27 muger man selv sin boks og 

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

 

Reservering af boks/tomgangsleje: 

 

Hvis en boks ønskes reserveret, f.eks. hvis ponyen/hesten om sommeren flyttes på græs uden for 

ODIN, kan boksen reserveres mod afregning af tomgangsleje, jf. vedhæftede bilag for pris. 

 

Etablissementskort: 

 

Etablissementskort er omfattet af denne kontrakt. 

Etablissementskort følger ponyen/hesten og der betales, uanset om faciliteterne benyttes. Prisen 

er inkluderet i opstaldningsprisen. 

 

Har man pony/hest 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. 

 

Ved sygdom: Hvis hesten konstateres syg mv., kontaktes lejer snarest muligt. Ved akut sygdom 

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

 

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

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

Såfremt ponyen/hesten 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 

ponyen/hesten. Lejer forpligter sig med sin underskrift, at sørge for at ponyen/hesten 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. Ponyen/hesten skal være taget ud af konsum. 
 

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 ponyen/hesten 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. 

 

Ved fraflytning vil det være Støtteforeningens bestyrelses vurdering, om der skal betales for 

eventuelle ødelæggelser i og på boks og skab i sadelrum. Boksen skal muges, der skal 

samles klatter fra jordfold & Skab i saddelrummet skal rengøres. 

 

 

 

Dato:    Lejer:    



OPSTALDNINGSPRISER MV. PR. 1. AUGUST 2020 

 

Fuldpensionspriser: 

 

Hest  3.100 kr. pr. måned 

Pony kat. 1 2.650 kr. pr. måned 

Pony kat. 2 2.550 kr. pr. måned 

Pony kat. 3 2.450 kr. pr. måned 

 

Depositum 2.000 kr. 

Tomgangsleje 1.000 kr. pr. måned 

Rabat ved 1 heldagsstaldvagt (sammen med anden) 250 kr. pr. gang* 

Rabat ved 1 heldagsstaldvagt (alene) 500 kr. pr. gang* 

Ingen reduktion for eget foder, men ingen merpris for tildeling af eget foder. 

 

* Rabatten på staldvagter varierer alt efter hvor mange heste der er i stalden max. 650 kr. og min. 500 kr. 

1 heldagsstaldvagt om måneden er ofte 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. Staldvagter bliver planlagt 2 måneder frem.  

 

Staldvagt omfatter: 

 

 Fodring 3 gange dagligt med fuldfoder mv. samt hø/ wrap til alle hestene. 

 Veje hø/wrap af til dagen 

 Ud- og indlukning af alle hestene 

 Udmugning hos elevheste. (Der skal tages klatter) 

 Staldgang skal fejes efter ud- og indlukning af hestene fra fold. 

 Åbne/lukke vinduer ved hestene i sommersæsonen 

 Tænde/slukke for vand på foldende i perioder, hvor der ikke er frostvejr 

 Tømme sorte baljer ved vandspiltovet for møg 

 
 

Tilkøb:  
Gamacher på fold 150 kr. pr. måned 

Klokker på fold 150 kr. pr. måned 

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

Nøgle til sadelrum (specialnøgle) 100 kr. 

Depositum nøgle 400 kr. 

    

 

Foder og træpiller inkl. i pris: 

 
 Foder Hø/ wrap træpiller 

Hest 3,0 kg. pr. dag 9 kg. pr. dag 3 sække pr. uge 

pony kat. 1 2,0 kg. pr. dag 7 kg. pr. dag 1½ sæk pr. uge 

pony kat. 2 1,5 kg. pr. dag 6 kg. pr. dag 1½ sæk pr. uge 

pony kat. 3 1,0 kg. pr. dag 5 kg. pr. dag 1 sæk pr. uge 

 

Tilkøb hø/ wrap 3,50 kr. pr. kg. 

Tilkøb foder  7,50 kr. pr. kg. 

Tilkøb 1 pose Træpiller (13 kg. sække) 38  kr. pr. sæk 

 

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  



TILKØBSAFTALE 
 

 
 

Ikrafttrædelsesdato:    

 

 

Hestens navn:    

 

Hest/pony kat.:    
 

Frivillig staldvagter (JA/NEJ):    

 

Antal nøgler til sadelrum:    

Fodring ønskes med eget foder:     

Gamacher på fold:    

 

Klokker på fold:    

Gamacher og klokker (forben):    

Gamacher og klokker (bagben):     

Foder (ekstra kg. Pr. dag):    

Hø/wrap (ekstra kg. Pr. dag):    

træpiller (ekstra kg. Pr. uge):    

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift lejer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tilkøb ifølge denne tilkøbsaftale er gældende indtil ny aftale foreligger. 

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


