
Opstaldningskontrakt 
 
 

 
Data vedr. hest / pony 

 
 
Navn på hest/pony 

 
______________________________ 

 
 

   
 
Hestens ID nummer 

 
______________________________ 

 

   
Opstaldningspladsnr. ______________________________  
   
Dato for påbegyndt opstaldning ______________________________  

 
Tilvalg udover boks Foder [   ]      Grøn [   ]  Gul [   ]   Blå [   ] 

Hø/wrap [   ] 
Udmugning [   ] 
Træpiller [   ] forventet kg pr. uge _____ 

 

 
Smed 

 
Navn   _____________________     Tlf. 

 
_____________ 

 
Dyrlæge 

 
Navn   _____________________     Tlf. 

 
_____________ 

   

 
1. Kontraktens parter 

 
Randi B. Christensen 
Herefter benævnt (RBC) 
Teglværksvej 18 
6300  Gråsten 

Ejer af hest:  ______________________________  
Såfremt ejeren er umyndig, kræves underskrift af værge eller 
forældremyndighedsindehaver. 

 Ejers cpr.nr.:  ______________________________  
Cvr.nr. 29 70 57 20  

Rytter:  ______________________________  
Mobil: 27 15 67 02  

Adresse:  ______________________________  
 
Mail: randibc@teliamail.dk 

 
Postnr:                 ______  By:____________________ 

  
 
 

Tlf. privat:  ______________________________  

 Tlf. arbejde:  ______________________________  
  

Mail:  ______________________________  
 
2. Ikrafttrædelse 
 Opstaldningskontrakten træder i kraft den: 

 
Dato:_______ / _________ år___________ og løber indtil opsigelse sker fra en af parterne. 
 

3. Ved indstaldning skal hesten være vaccineret og vaccinationskort forevises til RBC. 

Hesteejeren skal orientere sig om klubbens love og gældende regler, som er opslået i 

GRR4 skabet. Herunder betaling af klubbens facilitetsafgift. 

  
  



  

4. Opstaldningspladsen  
 Ejeren kan ikke disponere over opstaldningspladsen til andet formål end opstaldning af 

ovennævnte hest/pony. 
Pladsen må ikke lånes, lejes eller fremlejes ud, og heller ikke benyttes som opbevaring. 
Hesten/ponyen må kun flyttes til et andet plads nr. efter aftale med RBC.  
 
FOLD: 
Hver hest tildeles en fold sammen med 4-5 andre heste. Fold perioden løber fra ca. 1. maj til 
15. oktober. I vinterperioden kan de tildelte jordfolde benyttes til luftning. 

  

5. Betaling 
 Betaling for opstaldning erlægges månedsvis forud. 

Ved betaling senere end den 10. i måneden pålægges den følgende måneds regning 
et gebyr på kr. 100,00. 
Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 4 ugers varsel, til den første i en måned. 
 
 

6. Ansvarsområder 
 RBC er ansvarlig for: 

· at hesten/ponyen bliver fodret korrekt 4 gange dagligt med enten tilvalgt eller eget 
portionsopdelt foder.  

· at der bliver muget ud og strøet fagligt korrekt, såfremt dette er skriftligt aftalt. 

· at akut sygdom omgående behandles – evt. ved tilkaldelse af dyrlæge for ejers regning 

· at ejer underrettes snarest muligt i tilfælde af hesten/ponyens akutte sygdom  

· der gives stråfoder 3 gange dagligt, hø/wrap, som er afmålt af ejeren. 

 

Udenfor RBC's ansvarsområde falder: 
 

· skader som hesten/ponyen forårsager for ejer, rytter eller tredjemand herunder også 
materiel 

· Hestens eventuelle sygdom, skader eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, 
som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen, det være sig under ridning, ophold 
på folde eller i stald. 

 

7. Ejerens ansvarsområde 
 Ejeren er ansvarlig for: 

 

· at påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som 
hesten måtte forvolde. 

· at holde heste/ponyen vaccineret jf. DRF’s til enhver tid gældende regler herom, og 
hesten/ponyen skal være vaccineret forud for ankomsten til RBC 

· at sørge for hesten/ponyens trivsel mht. beslag, soignering, motion mv. 

· at afholde nødvendige udgifter til medicin og behandling af hesten/ponyen – også 
selvom behandler er rekvireret af RBC 

· at holde sig løbende orienteret om gældende regler i GRR4 samt overholde disse, 
herunder ordensregler samt regler for færdsel i skoven. Samtlige regler forefindes på 
GRR4’s hjemmeside på internettet. 

· at der bliver foretaget en gødningsprøve og evt. ormekur inden at hesten kan blive 
lukket på fold i foråret. 

· at deltage i den årlige kollektive rengøring samt maling af bokse og stalde, materialer 
stilles til rådighed af RBC. Hesteejeren skal selv holde sig orienteret om hvornår 
rengøringen foregår. 

· at renholde boksen alle weekender og helligdage. 

· at veje og notere mængden af hø/wrap, der bruges, samt ekstra piller. 

  



8. I henhold til gældende EU regler,forpligter hesteejeren sig til at aflevere sit hestepas, eller 
kopi til RBC, eller at det skal kunne fremskaffes inden for 3 timer ved evt. kontrol af 
fødevarestyrelsen, eller dyrlæge behandling. Endvidere forpligter hesteejeren sig på tro og 
love til at overholde EU 's regler mht. medicin håndtering og opbevaring. Såfremt dette ikke 
overholdes og der kommer kontrol med bødeforlæg erklærer hesteejeren sig indforstået 
med at betale bøden. Endvidere erklærer hesteejeren at ovennævnte hest er udelukket for 
konsum(slagtning). 

  
  
9. Opsigelse 
 Opsigelse kan fra begge parters side foretages med én måneds skriftligt varsel til den 1. i en 

måned.  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Gråsten, den Gråsten, den 
  
__________________________________ __________________________________ 
  
Randi B. Christensen Ejeren/værgen/forældremyndighedsindehaver 
  
 

 


