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STALDKONTRAKT 
 
 
 

 

Denne aftale om opstaldning af hesten/ponyen:  Født:  (år) 
(Hesten/ponyens navn) 

 

er gældende fra den    (dato for hesten/ponyens ankomst til ERK, udfyldes af lejer) 

 

og er indgået mellem: 
Udlejer af boks: Ebeltoft Rideklub 

Elsegårdevej 11 
8400 Ebeltoft 
Mail: mhjmhj@mail.dk 

 
 

Lejer: Navn:    
 

Fødselsdag:      
 

Forældre Navn:   
(I tilfælde hvor lejer er under 18 år) 

 

Adresse:    
 
 
 

E-mail:    
(forældres e-mail i tilfælde hvor lejer er under 18 år) 

 
Telefon:   Forældre tlf.:   

(I tilfælde hvor lejer er under 18 år) 

 
 
 

Opstaldning i: Boks Løsdrift (kun shetlandsponyer) 
 
 

Betaling: 
Som vederlag for opstaldning af hesten/ponyen betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid 
gældende prisliste. 
Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af klubbens hjemmeside 
www.ebeltoftrideklub.dk 
Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. 

 
 

Lejen betales forud og er forfalden til den 1. i måneden. 
Det er hesteejers eget ansvar at indbetale lejen senest d. 5. i måneden og beløbet indbetales på 
bankkonto: 

Sparekassen Kronjylland 9360-0004956079 
VIGTIGT! Husk at skrive: ”BOKSLEJE + (HESTENS NAVN)” på indbetalingen. 

 
Ubetalt forfalden boksleje forrentes med 1% pr. påbegyndt måned. Såfremt bestyrelsen ikke kan 
inddrive gælden, opsiges lejemålet og gælden sendes til inddrivelse ved inkasso. 
Det er ikke tilladt for lejer af boksen, at udleje boksen til tredjepart. 

http://www.ebeltoftrideklub.dk/
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Kontrakten er indgået på følgende vilkår: 
Hesten bliver fodret 2 gange dagligt. Der fodres med det foder klubben har valgt eller man kan 
vælge at have sit eget foder, som så skal stilles klar både til morgen og aften, med tydeligt navn 
på. (Foderboksen skal kunne komme genne hullet i bokslågen). Man skal selv sørge for hø/wrap i 
boksen. 
Vælger man at købe hø og strøelse selv, giver det ikke nedsættelse i boksleje. Halm som strøelse 
er ikke tilladt, kun til dybstrøelse ved løsdrift. 
Er du forhindret i at komme og passe din hest, skal dette meddeles til den staldansvarlige senest 
kl. 17.00 den pågældende dag. Er det ikke meddelt og hesten ikke er passet, inden aftenvagten 
går, gives der hø/wrap og vand og man får efterfølgende en regning på 100,- kr. pr. gang. 

 

Der tages gødningsprøver og gives ormekur, samlet i hele stalden, efter aftale med dyrlæge. 
Udgiften herfor pålægges næste måneds boksleje. 

Der skal forevises vaccinationsbevis ved ankomst til stalden. 

Klubben forpligter sig til: 

 At stille boks til rådighed for ejeren. 

 At fodre hesten som aftalt. 

 At forestå ind-og-udlukning som aftalt. 

 At tilbyde 1 boksstart pr. år 

 

Klubben er ikke forpligtet til: 

 

 At påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder 
skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. 

 At afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge m.v. 

 At tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr. 

 

Lejer forpligter sig til: 

 At være medlem af Ebeltoft Rideklub 

 At overholde gældende regler for staldorden o.s.v. 

 At holde hesten ansvarsforsikret 

 At holde hesten vaccineret jfr. DRF's bestemmelser om stævnedeltagelse. 

 At deltage i fodervagtordningen i weekender/ferier. 

 At deltage i staldmøder. 

 At holde sig orienteret om diverse begivenheder, arrangementer osv. i klubben via tavler i 
stalden/hallen, hjemmesiden www.ebeltoftrideklub.dk og på klubbens facebookside, ERK 
staldfolk, messengergrupperne ERK info/akut og ERK Hyggegruppen 

 

Lejer er endvidere indforstået med at staldpersonalet for ejers regning må tilkalde dyrlæge, 
såfremt der måtte opstå behov herfor. 

 
Hesteejer er selv ansvarlig for den umiddelbare fremskaffelse af passet i situationer, hvor dette er 
påkrævet. 

http://www.ebeltoftrideklub.dk/
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Opstaldningsordning 

 
 

Opstaldningsordning for:   
(hesten/ponyens navn) 

 
 

 Kr./mdr. Sæt X I alt kr. 

Boksleje 
Heste + ponyer 

I stald eller togvogn 
Inkl. Ind-og udklukning, ERK's strøelse, 
ERK's hø/wrap og halm til spisning + grime af i 
boks* 

 
 
 

1700 

  

Løsdrift 
Shetlandsponyer 

 

Inkl. ERK's hø/wrap og halm 

 
850 

  

     

Mulige tilvalg:     

Foder HorseLux Easy 0,3 kg/dag - op til 300 kg pony 100   

 HorseLux Easy 0,5 kg/dag - op til 500 kg hest 150   

 HorseLux Easy 0,7 kg/dag - op til 700 kg hest 220   

     

Ingen fodervagt i weekend og ferier ** 400   

    

 

Total pr. måned 
    

 

 

* Grimen tages af hver aften, når hesten/pony kommer i boks og på hver morgen inden den 
kommer på fold. Ingen heste må stå uden grime på fold. 

 
** For at deltage i fodervagtordning i weekender kræves, at man kan håndtere staldens heste på 
betryggende vis. Dvs. at man kan fodre korrekt, give forskellige heste/ponyer grime på, trække 
forskellige heste/ponyer til og fra fold. 
 
Er man i en periode nødt til at bruge af klubbens foder, betales der for min. 1 måned. 

Klubben forbeholder sig ret til at ændre priserne med en måneds varsel med virkning fra den 1. i 
en måned. 

 

Ændringer i opstaldningsordningen SKAL ske skriftligt på mail til kassereren på 
mjhmjh@mail.dk 

mailto:mjhmjh@mail.dk
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_____ 

Reservation af boks kan ske mod betaling af kr.: 800,- pr. måned. Klubben forbeholder sig ret til at 
disponere over den reserverede boks, så længe den står tom. 

 
Der udleveres nøgle nr.  til sadelrummet. Ved opsigelse af boksen skal nøglen afleveres 
til sekretæren senest på fraflytningsdagen i lukket kuvert, som hænges på orange opslagstavle i 
foderrummet. 
Ved bortkomne nøgler opkræves gebyr 200,- kr. 

 
 

 
Opsigelse: 
Denne aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 
Opsigelse af boksleje skal ske skriftligt på mail-adresse: mjhmjh@mail.dk Boksen skal 
afleveres i rengjort stand, såfremt andet ikke er aftalt med den staldansvarlige. 

 
 
 

Ved venlig hilsen 
 

Ebeltoft Rideklub 
Elsegårdevej 11 
8400 Ebeltoft 

 
 
 

Steder markeret med skal udfyldes. 

 
 
 
 

Dato:    
 
 

Lejer:    
(personen skal være fyldt 18 år) 

 
 
 

Formand eller andet bestyrelsesmedlem i Ebeltoft Rideklub: 

 
 

Dato:    
 
 

Ebeltoft Rideklub     

mailto:mjhmjh@mail.dk


Hej    
 
 
 

Velkommen til Ebeltoft Rideklub. 
 

Du bedes udfylde og returnere vedlagte kontrakt og opstaldningsordning til undertegnede straks efter 
ankomst med hesten. 

 
Brevet med kontrakterne kan hænges i udfyldt stand på den orange tavle i foderrummet, senest 2 dage efter 
ankomsten. 

 
 

Med venlig hilsen 

Ebeltoft Rideklub 


