
Info vedr. opstaldning:  
 

Ejeren behøver ikke at betale medlemskab, hvis han/hun ikke benytter 
faciliterne, men alle bruger/ryttere der benytter hesten/ponyen der er 
opstaldet i Sjørring Rideklub skal betale et aktivt medlemskab. 
 
Medlemskabet skal betales 1. gang via vores hjemmeside. Derefter 
opkræves der for januar og juli via regning 
 
http://www.sjoerring-rideklub.dk/ 
  

Oplysninger omkring regler, klubben og aktiviteter i ridehallen kan findes 
på vores hjemmeside og facebook. 
 
Kontakt vedr. opstaldning skal ske til Bibi Hove på tlf.: 20967344 
 

Betaling:  
Prisen fastsættes af Sjørrring Rideklub bestyrelse. Ejeren betaler pensionspris 
månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden. Forhøjelse 
af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. 
 

Priser:  
 
Se under Priser/tilmelding 
 
 

 
 
Tilkøb af ydelser i Sjørring Rideklub: 
 
● Dækkenservice    
● Bandage service. 
● Klokker pr par     
● Ekstra service lille  
● Stor service            

 

http://www.sjoerring-rideklub.dk/


Inkluderet i prisen er: 
● Fodring med klubbens foder, halm og wrap 

(Hvis hesten/pony skal fodres med mere stråfoder end hvad Seges 
anbefalinger pr. hest/pony kommer er et tillæg pr. kg.  

● Udmugning 
● Ind og ud lukning til/fra fold hver dag 
● Wrap/halm på folden efter behov 
● Facilitetskort 

Aktivt medlemskab skal betales særskilt, dette er på krævet når man har en 
hest/pony opstaldet. Ønsker man undervisningstimer betales dette særskilt ved 
siden af. 
 

Klubben er forpligtet til, at: 
1. Stille boks til rådighed. 
2. Give bruger(ne) ret til at benytte faciliteterne på stedet. 
3. Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. 
4. Ind og ud lukning af hesten. 
5. Fodre hesten morgen og aften. 
6. Stå for udmugning. 
7. Sørge for at indsamle gødningsprøver 2 gange om året og give ormekur hvis 

dette er nødvendigt. Hvorefter ejer modtager regning for dette. 
8. Sørge for vaccine 1 gang årligt hvis ejeren ønsker det. Hvorefter ejer modtager 

regning for dette. 
9. Til at lade dit hestspas lukke inde i ride klubbens pengeskab, da der kan opstå 

tvivl hos fødevarestyrelsen om vi som ride klub er bruger af hesten, og der er 
lovkrav om at hestens pas skal følge hesten. 

 
 
 
For at sikre en sund stald er gødningsprøver en del af opstaldningen og du giver 
hermed samtykke til at klubben må sørge for dette. 
Hvis pony/hest ikke er vaccineret og holdt med ormekur ved ankomsten, vil den 
først blive lukket på fold med de andre, når dette er overholdt. 
 
Hvis du ønsker klubben skal stå for vaccinering af din pony/hest, kan den komme 
med i vores faste ordning med klubbens dyrlæge. 
 
 
 



 
Klubben er ikke forpligtet til, at: 

1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og 
førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte påtage sig under 
opstaldning. 

2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge 
m.m. 

3. Tegne forsikringer, der dækker ejerens, hest, sadeltøj, pas eller andet 
udstyr. 

 

          Ejeren er forpligtet til, at:  
1. Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, 

som hesten måtte forvolde. 
2. Holde hesten ansvarsforsikret. 
3. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået. 
4. Selv at benytte boksen der er anvist af klubben, idet ejeren ikke den 

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

5. Afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur og evt. vaccine, 
herunder at godtgøre klubbens udgifter, som klubben har afholdt på vegne 
af ejeren.  

6. Efterleve klubbens ordensregler, herunder at give klubben adgang til den 
anviste boks og undlade at vanrøgte den. 

7. Betale gødningsprøver, ormekur og evt. vaccine  
8. Ifølge lovgivningen er du som opstalder forpligtet til at lade din hests pas 

lukke inde i ride klubbens pengeskab, da der kan opstå tvivl hos 
fødevarestyrelsen, om vi som rideklub er bruger af hesten. 
Passet skal kunne fremvises umiddelbart ved fødevare kontrol. 

9. Ifølge ride klubbens forsikringer er din opstaldede hest og dens pas IKKE 
dækket af ride klubbens forsikring. Det skal dækkes af din egen 
privatindboforsikring. 

10.  Hjælpe med til med ud/ind lukning af hestene i weekenderne 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opsigelse:  
 

Hvis hesten/ponyen bliver udover opsigelsesdagen, dette skal være ifølge aftale 
med Bibi, bliver der opkrævet et beløb af 175 kr. pr. dag. Opsiges boksen og man 
vælger at flytte hesten før opsigelses periodens udløb, har SJRK fuld råderet over 
boksen og der krediteres ikke. Foder, halm og wrap kan ikke tages med for den 
resterende periode. 
 
Denne aftale kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til den første i en 

måned.  

Opsigelsen skal ske skriftlig via e -mail: sjrk7700@gmail.com  

Misligholdelse: 

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden 
part berettet til med omgående virkning at ophæve aftalen. Hvis hesteejeren 
misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for 
ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldes. 
Klubben kan til enhver tid opsige kontrakten, hvis der opstår konflikter mellem 
opstalder og Sjørring Rideklub, samt hvis betalingen udebliver.  
 

mailto:sjrk7700@gmail.com

