
Opstaldningskontrakt 
 
Parter 

 
Denne aftale om opstaldning er indgået imellem: 
 

Hestens navn:  ID.nr.: 

   

Ejers navn: Tlf.: Mobil: 

Adresse:   

   

Rytter: Tlf.: Mobil: 

Adresse:  Licensnr.: 

   

Smed: Tlf.: Mobil: 

   

Dyrlæge: Tlf.: Mobil: 

 
og Frederikshavn Rideklub, Donbækvej 21, 9900 Frederikshavn, hvor hesten opstaldes. 
 

Opstaldningsperiode 

 
Aftalen træder i kraft den __________________ og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne. 
Vaccinationskort skal forevises ved hestens ankomst. 
 

Betaling 

 
Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid 
gældende prisliste. 
Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben. 
Ejeren betaler pensionsprisen 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. 
Opstaldningsprisen dækker fourage, hø, halm, 1 pk. Spåner pr. uge, pasning, opstaldningsleje 
og ridehuskontingent. 
 

Depositum 

 
Som depositum indbetaler ejeren kr. ____________, svarende til 1 måneds pensionspris på 
tidspunktet for aftalens indgåelse.  
 

Klubben er forpligtet til, at: 

1. Stille boks/spiltov og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for ejeren. 
2. Passe hesten fagligt korrekt uden strigling. 
3. Fodre hesten fagligt korrekt. 
4. Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. 
5. Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten 

måtte forvolde under opstaldning hos klubben. 
6. Forestå udmugning og foldudlukning. 

 



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 pådrage sig under opstaldningen. 

2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv. 
3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadel, hovedtøj 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. At motionere hesten dagligt. 
5. Selv at benytte den til enhver til af klubben anviste boks/spiltov, idet ejeren ikke uden 

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

6. Holde sadeltøj rent, i godt stand og korrekt ophængt. 
7. At holde hesten vaccineret. 
8. Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccinationer og ormekur, herunder at godtgøre 

klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren. 
9. Forestå udmugning og foldudlukning på helligdage og weekender, medmindre der er 

bestilt ekstra ydelser til dette. 
10. Forestå udmugning og foldudlukning i sommerferien. 
11. Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og 

undlade at vanrøgte den. 
 

Opsigelse 

 
Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første 1. eller 15. i en 
måned. Pladsen kan reserveres mod betaling af staldleje. Dog har klubben dispositionsret over 
pladsen, mens den står tom. Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede 
boks i rengjort stand. I tilfælde af, at anviste boks/spiltov befinder sig i en stald, som lider 
undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden 
forudgående varsel. 
 

Misligholdelse 

 
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part 
berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. Hvis hesteejer misligholder sine 
forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejeres regning, at foranledige 
aftalens enkelte punkter opfyldt. 
 

Anke 

 
Anke over hesten pasning mv. rettes til klubbens personale. 
 

Dispositionsret: 

 
Klubben forbeholder sig ret til at disponere frit over boks/spiltov ved lands- distrikts- og 
udvidede klubstævner mod at sørge for anden opstaldning – uden udgift for ejeren. 
 

Underskrifter 

 
______________________________                        ______________________________ 
Dato                   Ejer         Dato                        Klub 


