
Kontrakt for opstaldende på JORK  

I Elevstalden. 

Ejer:______________________tlf.:________________ 

Adresse:______________________________________ 

Hest: _________________          Dato:______________ 
 

Opstaldes fra dags dato på Jordrup og Omegns Rideklub. Boxleje kr. ________________ incl. hø og foder, 

betales forud for hver måned. Der er 1 måneds opsigelse på sin boks til d. 1. i en måned. DVS. kommer man 

d. 5. januar og melder flytning til 1 februar skal man betale boksleje også i februar medmindre vi får boksen 

lejet ud pr. 1. februar igen. Al henvendelse vedr. selve opstaldningen bedes rettet til JORK´s bestyrelses 

medlem som er ansvarlig for privatopstaldere. JORK´s opsigelse er 3 mdr. 

JORK bestemmer på hvilken mark og med hvilke heste den skal gå, selvfølgelig i samråd med ejer, men 

kommer der nye heste, kan sammensætningen ændres.  

Medlemskontingent betales ½ årligt.  

 

Hvordan passes din hest: 

• Der fodres morgen og aften af bestyrelsen. Ønskes eget foder finder vi ud af det, men det skal stå 

færdig blandet til HVER fodring.  

• Hø gives i hø-net hver dag af dig selv.  

• Halm eller frøgræs gives på marken. 

• Hestene lukkes ud og ind hver dag, såfremt vejret tillader dette. Der laves en plan over hvem som 

kan lukke ind og ud, og vi i bestyrelsen skal muligvis have hjælp fra dig for at alt kan lade sig gøre. 

Vi oplever nogle gange – specielt i vinterhalvåret, at vi ikke har mulighed for at lukke dem ud, fordi 

vejret er koldt og vi skal på arbejde. (alle har fuldtidsarbejde) En rigtigt kold vinterdag med silende 

regn på marker uden læ, vil vi beholde hestene inde såfremt vi kun har mulighed for at lukke dem ud 

kl. 7.00 og de først kan komme ind kl. 16.00. Vi beder dig have forståelse for dette og forventer du 

indgår i ordningen. 

 

Stalden: 

• Man er forpligtet til, som opstaldende på JORK, at holde stalden og staldområdet pænt og rent. Det 

vil sige at man fejer efter sig, kører møg på møddingen og tømmer trillebøren efter sig. Der skal ikke 

ligge dækkener og andre ting og flyde på staldgangen. Tømme skraldespande i containeren m.m. 

• Hermed gælder også sin egen boks. Alle opstaldende skal holde sin egen boks pæn og ren. Hestene 

står på spåner og dette bedes respekteret med mindre andet er aftalt med JORK’s bestyrelse. 

• Hvis der er nogle skader forvoldt på rideskolens egendele skal dette laves for opstaldendes regning. 

 

Ridehallen: 

• Læs vores sikkerhedsregler som skal overholdes. Herunder nogle af de vigtigste. 

• Man overholder de frie tider i hallen. Og tager hensyn hvis der er enetimer. 

• Det er ikke tilladt at longere mere end en hest ad gangen -  hvis der  er ryttere i hallen. Såfremt der er 

ryttere i ridehallen skal de sige ja til at der longeres – der må ikke longeres hvis der er mere end 3 

ryttere til hest i hallen.  

• Det er tilladt at have sin hest løs i hallen så længe man befinder sig på rideskolen. Kommer der 

nogen som skal ride, skal man staks forlade hallen. Husk at udjævne evt. huller der er blevet lavet. 

• Der skal fjernes klatter fra begge dressurbaner – rid udenom dem så de ikke trampes ned i bunden 

eller stå af og saml op med det samme. ☺  

• Hold øje med Facebooksiden Jordrup og Omegns Rideklub(JORK)  + hjemmesiden www.jork.dk 

om hallen bruges til andre aktiviteter, specielt i vinterhalvåret hvor vi næsten kun kan benytte 

ridehallen. 

 



Ridningen: 

• Det er ikke tilladt at ride på JORK hvis man er under 15 år med mindre  

der er en voksen (min. 18 år) til stede. Der kan gives skriftlig tilladelse til at  

man må omgås sin egen hest såfremt man er under 15 år. 

• Det forventes selvfølgelig at man behandler hestene med respekt og tager hensyn til  

de andre der rider i hallen. 

 

Administrative regler: 

• Din hest skal være udelukket af konsum, hvis den er opstaldet på JORK 

• VEDR. HESTEPAS 

Hestepassene skal fremadrettet opbevares på opstaldningsstedet.  

Vi har et pengeskab i elevstalden, hvor vi vil opbevare dem. 

Du får adgang til nøgleboks – husk koden til denne er strengt fortroligt. 

HUSK altid at ligge passet tilbage. Såfremt du glemmer dette, og vi ikke kan fremvise passet på 

forlangende, vil du komme til at betale en evt. bøde. 

 

Depositum: 

• Det koster 1 gange opstaldning i depositum at få sin hest opstaldet på JORK. Indbetales den dag 

hesten ankommer. 

• Dette betales tilbage når man flytter sin hest fra rideskolen. 

• Dog kan depositummet tilbageholdes hvis man ikke muger sin boks ud eller hvis der er andre defekte 

ting ved afrejsen. 

 

Inden du kommer: 

• Din Hest skal være vaccineret. Pas afleveres ved ankomst. 

• Din hest skal være tjekket for orm inden opstaldning. Får din hest orm medens den er opstaldet skal 

råd fra dyrlæge følges nøje, således andre heste ikke smittes. JORK sørger for der tages 

gødningsprøver forår og efterår, og din hest behandles hvis nødvendigt. Dette betales af dig selv.  

 

Hvad forventer vi af dig: 

 

• Derudover skal du selv sørge for at passe din hest. Og her forventes at du kommer og ordner boks hver dag.  

• Du skal ca. én gang om ugen gennemgå boksen noget bedre og fjerne det meget våde, men det er vigtigt du 

forstår at boksen stort set aldrig skal tømmes helt. Det er vigtigt der er en god bund ca. 10 cm. Bunden 

isolerer for kulden. Spørg en fra bestyrelsen hvis du ikke helt kan finde ud af det. Alle hestene er forskellige 

at holde boks ved, så man skal finde sin egen rytme. Synes vi i bestyrelsen du bruger lige rigeligt med spåner 

vil du blive forhøjet i din boksleje. 

• Når du kommer i stalden skal du selvfølgelig følge vore generelle ordensregler, dvs. rydde op efter dig og 

feje staldgangene/spiltove + du hjælper til med diverse andre opgaver eksempelvis opdager du der mangler 

vand på marken sørger du for det – snak med weekendvagten hvis du har tid til lidt ekstra. Har du tid til at 

ride har du også tid til staldarbejde. Er hesten meget varm/våd skal du vente på den bliver tør, dvs. gnubbe 

den godt med håndklæde og evt. give den fleecetæppe på som igen skal tages af inden du tager hjem, eller du 

kommer forbi senere og tager det af. Hesten må ikke overnatte med fleece dækken så den risikerer at blive 

lukket på mark med fleecedækken dagen efter.  

• Tager du på ferie vil vi gerne have det at vide + information om hvem du har aftalt pasning af din hest med 

og vedkommende skal være indforstået med ovenstående. Ligeledes hvis du har en til at passe din hest i det 

daglige skal i bare fordele opgaverne i mellem jer + vi vil også gerne vide hvem din hjælper er. + husk 

vedkommende skal være medlem af klubben såfremt de rider din hest. 

• Hvordan forlades stalden. Henter man hesten på marken skal den normalt retur på marken, men er den våd, 

vejret er træls og det er hen på eftermiddagen kan den måske lige så godt blive inde.  Er man på JORK sent 

om aftenen, efter der er blevet fodret til aften skal man som det sidste sørge for at alt lys slukkes, og gitteret 

forrest i stalden sættes for. Generelt skal dørene i hver ende af stalden stå åben og døren ved vaskespiltovet 

lukkes. Står døren åben i vandspiltovet risikerer man at en evt. løs hest kan gå ud af stalden.  Er det meget 

koldt og voldsom blæst lige ind af dørene lukkes dørene og man finder ud af hvilke døre der kan stå åben. 

Måske bliver man nød til at åbne i vandspiltovet, men så skal der stilles en stor trillebøre for døren + rebene 

hægtes sammen 



 

• Er det frost vejr skal alle døre holdes lukket hele tiden således vandet i stalden ikke fryser.  

              Er alle hestene på marken så HUSK at lukke dørene, og vær specielt opmærksom på vores  

              vand udenfor ikke løber eller fryser. Hestene kan i længere perioder med frost lukkes ud i hold        

               – således de kun kommer på fold hver anden dag.  

• Er du under 16 skal du huske at bære ridehjelm når du omgås hesten også i stalden. 

 

 

Weekend-vagt eller anden daglig hjælp:  

• Du vil blive sat ind i en form for weekend-vagt eller anden hjælp som kan passe ind i dit skema.  

 

Efter som alt hvad der foregår på rideskolen er på frivillig basis beder vi alle om forståelse hvis der foretages 

ændringer i rideskolens daglige gang. Der forventes af samme grund at man som opstaldende på JORK 

deltager aktivt i de forskellige aktiviteter, som f.eks. oprydningsdage osv. Ris eller ros modtages gerne 

således vi kan rette op på evt. mangler eller holde ved de gode ting. Vi skal alle arbejde på, fortsat at have en 

rideskole i hyggelige omgivelser..  

 

Vi forventer at opførsel og omgang på JORK er positivt. 

 

_____________________    _____________________ 

 

Opstaldende     Bestyrelsesmedlem 

TLF: _________________ 

 

ADR:_________________ 

 


