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Opstaldningskontrakt 
 
 
 
§ 1 – Aftalens genstand og parter 
 
Denne aftale om opstaldning af hesten  

 (hestens navn og chip nr.) 

 
Er indgået mellem 
 
Hestens ejer: 
  
Navn:  
Telefonnummer:  
Adresse:  
Postnummer og by:  
(i det følgende kaldet ejeren)  
 
Og 
  
 Rebild Sportsrideklub 

Adresse: Vestre Primærvej 7 

Postnummer og by: 9530 Støvring 

(i det følgende kaldet klubben)  

 
§ 2 - Opstaldningsperiode 
 

2.1 Aftalen træder i kraft den og løber indtil aftalen opsiges af én af 
parterne.  

 
§ 3 - Betaling 
 

3.1 Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid 
gældende prisliste. 

3.2 Prisen er for nuværende kr. pr. måned. 
3.3 Opstaldning betales månedsvis forud.  
3.4 Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag på klubbens 

hjemmeside/facebook. 
3.5 Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. 
3.6 Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges 

et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste. 
3.7 Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale. 
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§ 4 - Klubben er forpligtet til, at: 
 

4.1 Stille boks og dertil hørende sadelskabsplads til rådighed for ejeren.  
4.2 Passe og pleje hesten fagligt korrekt. 
4.3 Fodre hesten fagligt korrekt, og efter aftale med hesteejeren (mængde mv).  
4.4 Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer 

som fuldmagt for klubben til ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af 
akut sygdom hos hesten (for ejerens regning). 

4.5 At indsende gødningsprøver foretaget af ejer 2 gange om året og give ormekur efter behov 
såfremt prøveresultaterne påviser nødvendig behandling. 

  
§ 5 - Klubben er ikke forpligtet til, at: 
 

5.1 Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder 
skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen (inkl. fold). Opstaldningen sker på 
eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig. 

5.2 Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv. 
5.3 Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, - sadeltøj eller andet udstyr. 
 

§ 6 – Ejerens forpligtelser 
Ejeren er forpligtet til at: 
 

6.1 Være medlem af Rebild Sportsrideklub. 
6.2 Gøre sig bekendt med samt overholde de gældende vilkår for opstaldning, herunder klubbens 

ordensregler, sikkerhedsregler mv. 
6.3 Holde hesten ansvarsforsikret. 
6.4 Holde orden på/ved boksen, samt sørge for at muge ud/holde boksen ren. 
6.5 Rengøre transportør og grav efter brug, samt feje efter sig. 
6.6 Rydde op inkl. feje/fjerne klatter på staldgangen før og efter ridning. 
6.7 Sørge for at vandkar på folden bliver rengjort ved behov. 
6.8 Tilse hesten dagligt, samt lave hø/wrap poser klar hver dag. 
6.9 Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået, tandrapset, vaccineret m.v. iht. DRF’s 

retningslinjer. 
6.10 Rydde op på og tjekke hegn på den eller de tildelte folde. 
6.11 Deltage ved reparation og vedligeholdelse af folde samt anden vedligeholdelse. 
6.12 Benytte den til enhver tid af klubben anviste boks selv, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige 

samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte 
hest. 

6.13 Få hesten testet for orm og/eller at sørge for behandling herfor inden ankomst. 
6.14 Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt. 
6.15 Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte 

forvolde. 
6.16 Bidrage til at alle faciliteter fremstår rene og velplejede, og at alle heste trives optimalt. 
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§ 7 - Opsigelse 
 

7.1 Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned. 
7.2 Opsigelsen skal sendes på mail til kasseren@rebildsportsrideklub.dk. 
7.3 Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand. Boksen 

skal være fejet, og kryb samt vandkop skal være vasket. 
7.4 I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller 

lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel. 
 
§ 8 - Misligholdelse 
 

8.1 Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget 
til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Der henvises i øvrigt til 
klubbens ordensregler og vedtægter. 

8.2 Hvis ejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for 
ejerens regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt. 

8.3 Såfremt ejeren er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i 
hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til ejer eller andre, som ønsker 
hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af 
tilbageholdelsesret meddeles ejer ved anbefalet brev. 

 
§ 9 – Øvrige forhold 

9.1 Man skal tage den sidste hest med ind fra folden. 
9.2 Man skal orientere om ændringer vedr. ens hest ved at skrive på tavlen (f.eks. hvis hesten ændrer 

foder, er på tur, skal på sygefold eller lign.) 
9.3 Man skal deltage i arbejdsdage – eller alternativt tage en opgave på et andet tidspunkt. 
9.4 Hesten opstaldes for ejers regning og risiko i enhver henseende. 
9.5 Al ridning/omgang med hestene foregår på eget ansvar. 
9.6 Klubben hæfter ikke for tyveri eller bortkomst af udstyr og lign. 
9.7 I forbindelse med stævner og lign. kan hesten få tildelt ny staldplads/foldplads i begrænset periode. 
9.8 Man kan reservere en boks mod betaling af det til enhver tid gældende reservationsgebyr. Klubben 

råder over boksen i reservationsperioden. 
 
 
§ 10 – Underskrifter 
 
 
Klubben  Ejer 

 
 
 
Dato Underskrift Dato Underskrift 

 


