
Vilkår og regler for opstaldere 
 

Hverdags arbejdsopgaver 

Der vil af Driften blive udskrevet arbejdsopgaver, som skal udføres i det daglige. 

Det besluttes af Driften, hvordan det foregår. 

Alle stalde skal sørge for at der er slået græs samt kanter omkring deres egne stalde, i sommer 

halvåret. 

Alle stalde skal sørge for at der er ryddet for sne samt saltet omkring egne stalde, i vinter halvåret. 

 

Låne heste 

Låne heste kommer ikke i flokken, før de har været her 1 måned. 

Kan kun fraviges ved 100% enighed i flokken. 

 

Kommisions heste 

Vil på intet tidspunkt komme i flokken. 

Kan kun fraviges ved 100% enighed i flokken. 

 

Egen strøelse 

Heste/ponyer på egen strøelse koster pr. mdr. kr. 850,00 

Man er bundet af denne ordning i 6 mdr., der skal ALTID laves skriftlig aftale, inden ordningen 

træder i kraft. 

Der laves et tillæg til kontrakten. 

 

Trækvagter 

Alle skal tage de trækvagter som tildeles, man kan ikke melde sig ud af denne ordning. 

Hvis der er heste/ponyer som man ikke er trygge ved, da de har adfærd som kan betyde denne 

utryghed, kan det tages op i henholdsvis pony/heste plan, der SKAL være en god grund til dette, 

før man kan fritages for at gå med den konkrete hest/pony. Er der en hest/pony som har en 

adfærd, hvor flere ikke kan gå med den, det er ejerens ansvar selv at trække med den. 

 

Opbevaring af hø/wrap 

Alle kan få anvist en plads til wrap bag laden. 

Alle vil få en plads svarende til 2 paller pr. hest/pony, inde i laden. 

Man kan få 1 ekstra palle plads, hvis man står på egen strøelse og/eller bruger spisehalm på 

folden. 

Man skal holde orden omkring sine paller, og bortskaffe rester efter bestyrelsens anvisninger. 

HUSK hø/wrap må ikke køres på møddingen. 

 

 



Forbrug af halm 

Alle skal begrænse deres halmforbrug. 

Der må ikke smides rent halm på møddingen. 

Hvis man har et stort over forbrug af halm, vil man først få en advarsel og derefter få en ekstra 

regning, som er fastsat af bestyrelsen. 

 

Mødding 

Ved udkørsel på møddingen skal man køre helt ud. 

Møget skal fordeles straks. 

Læs ALDRIG af på møddingsbrættet. 

 

Brug af små folde 

Må max anvendes til 2 heste/ponyer. 

Ved brug af sygefolden, må der kun gå 1 hest/pony. 

Folden skal slås mindst 1 gang om måneden (der skal fjernes lorte og sten inden kørsel med 

havetraktoren) 

Al ukrudt under hegn slås efter behov, det må ikke vokse op i hegnet. 

Lort fjernes hver uge. 

Ved aflevering skal folden være tømt for lorte og være slået, dette skal ske samme dag som 

aflevering. 

Er den blevet ødelagt og dermed ujævn, skal man selv sørge for at den bliver planet, evt. med 

skraveblad på traktoren. 

Evt. skader på stolper/hegn udbedres af bruger af folden. 

 

Maling af bokse 

Alle starter med at vaske boks ned, derefter gennemgås den med Driften, hvad der skal 

males/udbedres. 

Alle bokse skal være malet, inden hestenes indluk fra sommerfold (sommerperioden 1/6 - 15/9) og 

senest 15/9. 

Der vil hænge maleranvisning ved malingen under rytterstuen. 

Ved fraflytning skal alle skader udbedres. 

Boksen skal afleveres i samme stand som man selv modtog den. 

Alt males med anvist maling til fuld dækning. 

Depositum udbetales ikke, før boksen er godkendt af et bestyrelsesmedlem. 

 

 

 

 

 

 



 

Rideklubbens standard  for opstaldede heste/ponyer 

Heste/ponyer skal dagligt have hø/wrap, medmindre der er helbredsmæssige årsager, til de ikke 

skal have det. 

Heste/ponyer skal dagligt have fuldfoder/vitaminer. 

Heste/ponyer skal passes med smed, med rimelige intervaller. 

Heste/ponyer skal passes med vaccine, bestyrelsen kan gøre krav på løbende at se dokumentation 

på vaccinekort. 

Alle heste/ponyer skal have hestepas samt være fritaget for konsum 

 

Ved opsigelse af boks, skal nedenstående være i orden, før depositum tilbagebetales 

Boks skal være malet –tremmer, vægge, lofter. Dette skal males indenfor 5 dage, efter fraflytning, 

derefter fratrækkes der et fast beløb fra depositum.  

Boks skal reetableres, hvis der er lavet ændringer. 

Hvis det er frostvejr ved fraflytning, har man 5 dage, fra driften godkender at man kan påbegynde 

maling –dette er en vurdering fra driften, der tilbageholdes kr. 500,00 indtil boks er godkendt.  

Affald/hø/wrap og lign. Skal være fjernet inden 5 dage fra fraflytning, derefter trækkes der et fast 

beløb fra depositum  

Folde skal ordnes  -fjerne lort, evt. plane jord med traktor, fjerne/etablere hegn –hvis der er lavet 

nogen ændringer med hegn, dette skal gøres senest 5 dage efter fraflytning, derefter fratrækkes 

der et fast beløb fra depositum. 

Beløb der fratrækkes depositum, kan ses på takstblad på klubbens hjemmeside. 

 

Værktøj 

Ved lån af værktøj, SKAL man sørge for at lægge det på plads. 

Man skal selv sørge for værktøj samt skruer og lign., til udførelse af arbejde i boks samt skabe. 

Husk 
Vi er et selvpassersted, hvilket indebære at ødelægger man/sin hest noget, skal man selv 

etablere nyt, hegn skal retableres samme dag  

 

Man siger JA til at lægge mange frivillige timer i klubben, UDOVER arbejdsdage. F.eks. slå 

græs, ordne ridehus/mødding/rytterstue/rive stier og alt muligt andet  

 

HUSK, Bestyrelsen er en bestyrelse, som skal håndtere mange administrative opgaver, som 

tager meget tid. Men selve driften/vedligeholdelse af klubben, er en FÆLLES opgave som vi 

alle skal være med til at LØFTE. Det er ikke Bestyrelsens ansvar, at hegnet ikke virker, at 

ens vandkop er utæt, der ikke er mere toiletpapir eller lign….. Det er ens eget/alle ansvar  

 


