
Ølgod Ridehal S/I, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod.  

Opstaldningskontrakt gældende fra 1-8-2019 

Ejers navn:____________________________________   

Adresse:______________________________________  Mobil nr.:_______________ 

Hestens navn:__________________________________  Pris pr. md.:_____________ 

Ikrafttrædelsesdato for denne kontrakt:_____________  Der tages forbehold for prisreguleringer 

1. Betalingen af hestepensionen sker månedsvis forud, dog senest d. 10. i måneden. Samtidig med første måneds betaling betales depositum 

på kr. 1.000. Staldvagterne i weekenden fordeles mellem de privatejede heste.1 pr. hest pr. mdr. Ved afståelse fra staldvagter betales pr. md. 

kr. 400. Opstalder SKAL være medlem af Ølgod Rideklub. Dertil kommer i henhold til Ølgod Ridehals vedtægter, at såfremt hesten skal 

opstaldes i mere end 3 måneder, så skal der erhverves et halbevis. Et sådant koster 250 kr., som er et engangsbeløb. Halbeviset kan 

overdrages til anden indehaver. Alene indehavere af halbeviser er stemmeberettigede på generalforsamlingen.  

2. I tilfælde af restance kan hesten ikke fjernes fra rideskolen uden skriftlig tilladelse fra ridehallens bestyrelse. Hesten henstår som sikkerhed 

for det skyldige beløb, og skal derfor betragtes som Ølgod Ridehals ejendom, indtil betalingen er modtaget. Renter 2% pr. påbegyndt måned 

betales af pensionæren. 

3. Hvis hesten er pantsat eller på anden måde behæftet, skal panthaver medunderskrive kontrakten. 

4. Pensionsaftalen kan kun opsiges med 1 måneds varsel til d. 1. i en måned. Aftalen kan opsiges gensidigt. I tilfælde af restance betragtes 

aftalen som opsagt fra Ølgod Ridehal uden yderligere varsel. 

5. Opstaldningen omfatter fodring 4 gange om dagen samt de services, der er valgt ud fra prisoversigten som opstalder selv har udfyldt. I 

prisen for opstald er inkluderet 8 kg hø og 3,5 kg fuldfoder til en hest og 6 kg hø og 2 kg fuldfoder til ponyer. Ekstra foder kan tilkøbes til 

gældende dagspris.  

6. Hestene og deres udstyr opstaldes på ejerens ansvar, risiko og regning, 

7. Hesteejeren forpligter sig til at holde hestene beskåret og evt. skoet fagligt korrekt. 

8. I tilfælde af sygdom kan dyrlæge tilkaldes af ridehallens personale eller weekendstaldvagten. Hesteejeren underrettes så vidt muligt først og 

eller snarest muligt. Dyrlægeregningen betales af hesteejeren. 

9. For at heste kan tages i pension, skal der forevises vaccinationsattest mod hesteinfluenza. 

10. Der udføres obligatorisk gødningsprøve og eventuel ormebehandling en gang årligt på ejers regning med mindre dokumentation herfor kan 

forevises, at hesten har fået foretaget gødningsprøve og er ormefri.  

11. Det er muligt at tage en hest ud af stalden for en kortere periode, ejeren kan da reservere pladsen ved betaling af husleje kr. 15 pr. dag for 

den periode hesten ikke står i stalden. I mellemtiden har Ølgod Ridehal dispositionsret over den tomme boks. 

12. I juli måned er Ølgod Ridehal lukket. Det betyder, at hesteejer selv skal sørge for pasning af hesten, såfremt det vælges, at hesten bliver 

stående på stedet i denne måned. Der gives reduktion for opstald i juli måned.  

13. Det er hesteejerens ansvar at have den lovpligtige ansvarsforsikring betalt.  

14. Hestepas skal kunne forevises på forlangende og det er hesteejerens eget ansvar at fremvise det ved kontrol.  

15. Denne kontrakt skal returneres til Ølgod Ridehal S/I inden opstaldningen påbegyndes. Desuden skal første måneds opstaldning samt 

depositum være indbetalt inden hesten opstaldes. Der kan ikke indgås kontrakt med umyndige hesteejere, i så fald er det forældre eller værge, 

der har ansvar for vedligehold af kontrakten. 

Ølgod d.__________________________ 

 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

Ejer/parthaver    For Ølgod Ridehal 


