
Kontrakt for opstaldende på JORK 

Som selvpasser i privatstalden. 

 

Ejer:______________________tlf.:________________ 

Adresse:______________________________________ 

Hest: _________________          Dato:______________ 
 

Opstaldes fra dags dato på Jordrup og Omegns Rideklub som selvpasser. Dvs. du lejer en boks for kr. 550 

pr. måned til din hest, du skal leje en ekstra boks til kr. 100,00 pr. måned til foder. Der 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. 

Medlemskontingent betales ½ årligt. I prisen er halkort, dvs. du må benytte hallen og baner udenfor 

undervisningstiderne. 

 

Hvad betyder selvpasser stald. Du lejer dig ind i en boks på rideskolen og skal selv sørge for al pasning af 

din hest. Dvs. strøelse skal være spåner, da det er det eneste vi kan komme af med. Derudover sørger du selv 

for at fodre og lukke din hest ud og ind fra fold hver dag. JORK anbefaler at de opstaldene bliver enige om 

en fodringsordning – således alle heste fodres på en gang for at undgå uro. Du skal ikke indgå i nogen form 

for yderligere hjælp på rideskolen i det daglige, men vi forventer dog at du deltager aktivt i de forskellige 

aktiviteter, som f.eks. oprydningsdage, stævne osv. Du passer din hest ordentligt og ellers følger JORK´s 

ordensregler, enkelte er nævnt nedenfor. VIGTIG stalden skal stadig holdes pæn, selvom JORK ikke som 

sådan har noget med den at gøre og der skal være ro i stalden efter kl. 22.00 

 

Fold/Foldregler:  

 

• Pr. 1. januar 2016 er reglerne for folde ændret så en fold må minimum måle 20 x 40 på dette areal 

kan der gå 4 heste. Vi har tilpasset vore folde så de opfylder kravene. I reglerne står ”Alle heste skal 

motioneres eller tilbydes foldtid 2 timer 5 dage om ugen” JORK anbefaler alle heste lukkes på fold 

så mange timer som muligt. Derfor vil der maks. være plads til 6 heste i privatstalden så alle har 

adgang til den samme fold i alle dagtimer i en stor flok.  

I tilfælde af at hestene ikke kan enes må der lukkes ud i hold og man tildeles faste timer af JORK. 

”Haven” og folden bag privatstalden må gerne bruges som fold udover de 2 timer.  

• Derudover ved diverse JORK arrangementer kan JORK gøre krav på folden i en kortere periode bl.a. 

i forbindelse med ridelejr, i disse situation  flyttes hestene til andre folde.  

Sommergræs: 

• Tager du din hest på sommergræs betales kr. 100 i staldleje pr. måned for at beholde sin plads. 

Bemærk vi tilbyder kun luftefolde, så der skal fodres hele sæsonen. Der forefindes en vandballon i 

kan fylde med vand i en trillebør så i kan køre vand på foldene. Husk at betale halkort hvis man 

stadig benytter JORK´s faciliteter. 

 

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 så langt ind på møddingspladsen som  muligt.  

Tømmer altid trillebøren efter sig. Giv os besked hvis møddingen fylder op over kanten – så vi kan 

få den skubbet sammen, den må ikke flyde over, i værste fald kan rideskolen lukkes - så det er 

vigtigt i kører møg så langt ned i møddingen som muligt.  

• Der skal ikke ligge dækkener og andre ting og flyde på staldgangen.  

• Tøm skraldespande i containeren m.m. 



 

• 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  op- 

stalders regning. 

• Klatter fjernes fra gårdsplads og på vej til foldene. 

• I frostvejr lukkes for vandet så vi undgår frostskader.  I denne periode vandes i baljer som i selv 

sørger for at fylde op. 

 

Ridehallen: 

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

• 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. Udjævn evt. huller i 

bunden efter hesten har hygget sig. 

• 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, når 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 2 gange boksleje 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.  

• 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.  

 

 

 

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. Derfor 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.  

Klager/sager/utilfredsheder  man ønsker bestyrelsen skal tage sig af skal afleveres skriftligt. 

 

Vi skal alle arbejde på, fortsat at have en rideskole i hyggelige omgivelser. 

 

Pas på JORK´s  faciliteter som de var jeres egne – ligeledes pas på hinandens udstyr . 

Følg med på vores hjemmeside www.JORK.dk og vores facebook side mht. arrangementer, opdatering af 

regler, informationsbreve  mm. 

 

Vi forventer al opførsel og omgang på JORK er positivt.  

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

 

Opstaldende     Bestyrelsesmedlem 

 

TLF: _____________________   TLF:_______________________ 

 

ADR:_____________________ 

http://www.jork.dk/

