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BROAGERLANDS RIDEKLUB 
Opstaldningskontrakt 

 

Broagerlands Rideklub råder over 12-14 bokse i Privatstalden, der lejes ud til private opstaldere. 
Privatstalden drives af den til hver en tid siddende Bestyrelse.  

Denne opstaldningskontrakt vedrører hesten________________________________________ 

Id.nr.:_________________________________________________________________________ 

Ejer / Opstalder 

Navn__________________________________________________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________ 

Postnr. & by____________________________________________________________________ 

Mobilnr________________________________________________________________________ 

Mail___________________________________________________________________________ 

Formalia, ansvar og sygdom 

1) Som vederlag for opstaldning af hesten, betales opstaldningsprisen efter den til hver en tid 
gældende prisliste. Prislisten fastsættes af Bestyrelsen og fremgår af opslag i stalden og på 
Broagerland Rideklubs hjemmeside. Opstaldning betales månedsvis forud. Forhøjelse af 
opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned 

2) Opstaldning sker på eget ansvar, både hvad angår skade eller sygdom ved hest, ejendele 
eller person. Gør opstalder eller dennes hest skade på inventar, stald og faciliteter, er 
opstalder forpligtet til at erstatte det ødelagte / skadede. Alment slid defineres ikke som 
skader.  

3) Opstalder afholder alle udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.  
4) Opstalder er ligeledes forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur 2 

gange årligt.  
5) Opstalder er forpligtet til at forestå udmugning og daglig udlukning / motionering af hesten (i 

henhold til lov om hestehold), medmindre disse ydelser tilkøbes. 
6) Opstalder er forpligtet til at overholde gældende regler og lovgivning i forbindelse med 

medicinhåndtering af hesten. Ligeledes er opstalder forpligtet til at overholde gældende 
regler og lovgivning i forbindelse med, om hesten er udtaget fra konsum eller ikke er 
udtaget fra konsum. 
Hesten er udtaget fra konsum: JA____         NEJ____ 

7) I henhold til regler om hestepas, skal dette kunne fremvises på forlangende. 
8) Opstalder er forpligtet til at holde hesten ansvarsforsikret og vaccineret. 
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9) Bestyrelsen forpligter sig til dét erstatningsansvar, som Privatstalden efter lovgivningen har 
for skader, som hesten måtte forvoldes under opstaldning. 

10) Bestyrelsen stiller boks og sadelskab, samt plads i foderrum til rådighed for opstalder. 
Bestyrelsen stiller ligeledes fold til rådighed for opstalder. Det er til hver en tid Bestyrelsen, 
der anviser og afgør hvilken boks og fold, der skal benyttes. 

11) Opstalder kan tilkøbe forskellige ydelser ved Broagerlands Rideklub, som forestås ved 
Staldmanden. Se prislisten hvilke ydelser, dette omfatter. 

12) I tilfælde af, at hesten bliver syg, er Bestyrelsen forpligtet til at tilkalde dyrlæge på 
opstalders regning, og kontakte opstalder herom. 

13) Opstalder forventes at efterleve de ordensregler, der hersker på stedet, og at opstalder 
deltager i aktiviteter i klubben, vedrørende vedligehold af fælles faciliteter. 

Fodring og fold 

14) Al krybbefoder, godbidder osv skal opbevares i lukkede beholdere i foderrummet. 
15) Bestyrelsen stiller – mod betaling - hø til rådighed og der fodres 3 gange dagligt. Det er 

muligt at håndfodre med eget krybbefoder, men der er også foderautomat til rådighed, 
såfremt eget krybbefoder kan gå i foderautomaten.  

16) Krybbefoder til foderautomat kan tilkøbes. 
17) Det er ikke muligt at opbevare eget hø på matriklen. Hvis eget hø benyttes, skal det være 

afmålt og stilles i poser ved boksen, til hvert måltid. 
18) Det er tilladt at fodre på folden i dertil indrettede foderbeholder. 
19) Det bør tilstræbes at holde folden ren og ryddelig 

Opsigelse og misligholdelse 

20) Opstaldningskontrakten kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den 1. i en 
måned. Ved fraflytning skal opstalder aflevere den benyttede boks i samme stand som ved 
indflytning. I tilfælde af, at Privatstalden, hvor den anviste boks befinder sig, lider 
undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan Bestyrelsen opsige 
opstaldningskontrakten uden forudgående varsel. 

21) Hvis én af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne opstaldningskontrakt, er den 
anden part berettiget til, med omgående virkning, at ophæve opstaldningskontrakten. Hvis 
opstalder misligholder sine forpligtelser, er Bestyrelsen berettiget til, for opstalders regning, 
at udbedre det misligholdte. 
 
 
 

Opstalder er indforstået med opstaldningskontrakten og dennes retningslinjer, og 
bekræfter dette med dato og underskrift 

Broager, den________________________ 

Opstalder_______________________________________________________________ 

Kontaktperson fra 
bestyrelsen______________________________________________________________ 


