Opstaldningskontrakt
Mellem
Ole Rode Jensen og Susanne Andreasen,
Fløjstrup Mark 5, 8330 Beder,
CVR nr. 25827627 (i det følgende FM5)
og opstalder
• navn
• adresse
• e-mail
• telefon
aftales opstaldning af hesten
• navn
• køn
• reg. nr.
• chip nr.

1. Ikrafttræden
Hesten opstaldes fra (dato)

2. Betaling
Prisen er for nuværende kr.

pr. måned (inkl. moms).

Beløbet indbetales månedsvis forud, senest den femte i måneden, til bankkonto:
Reg. nr. 3656, konto nr. 3661466839.

Prisen dækker boks, folde, marker, brug af stedets faciliteter samt foder jvf. foderplanen (se afsnittet om foder og fodring).
Prisen for opstaldning kan reguleres med en måneds varsel.
3. Inden hesten ankommer til FM5
Opstalder erklærer, at hesten er sund og rask, ikke har været snottet/hostet inden
for de seneste 2 uger og ikke har været udsat for smitterisiko (sygdom i besætning,
sygdom ved et stævne eller lign.) inden for den seneste måned inden ankomsten.
Inden hestens ankomst skal det dokumenteres:
• At hesten har fået ormekur eller har en ren gødningsprøve inden for 2 uger, inden
den kommer til FM5.
• Dato for seneste ormekur eller gødningsprøve:
• At hesten er vaccineret, dato:
• At hesten er udtaget fra konsum (hvilket skal fremgå af hestepasset).
Opstalder oplyser samtidig:
• At hesten er vant til at blive indfanget og håndteret.
• At hesten ikke udviser aggressivitet i forhold til andre heste og mennesker.
• At hesten kan gå i flok.
• At hesten kan stå på boks.
• Skavanker eller kroniske sygdomme (fx sommereksem)

Når hesten første gang skal ud i flokken, skal opstalder være til stede, indtil der er
sikkerhed for, at hesten og flokken er i ro.
4. FM5 står for
FM5 er ansvarlig for, at der føres dagligt tilsyn med hestene.
FM5 står for tilrettelæggelse af opstaldningsstedets drift.
FM5 står for indkøb og opbevaring af stråfoder til vinterfodringen samt vitaminer jvf.
foderplanen.

FM5 står for drift og vedligeholdelse af stedets faciliteter, herunder bygninger,
redskaber, folde og hegn. Opstalder skal dog meddele evt. ødelagt hegn eller andet
til FM5 og om nødvendigt selv foretage en midlertidig reparation.
5. Skader og forsikring
Opstalder, dennes familie og evt. gæster færdes på FM5 og benytter stedets faciliteter på eget ansvar.
FM5 stiller redskaber og maskiner til rådighed for de opstaldere, der ønsker at benytte disse, fx klatsuger, havetraktor og ATV. Brug af disse er frivillig og uden ansvar
for FM5. Hvis børn/unge under 18 år ønsker at benytte maskinerne, skal det ske med
forældrenes tilladelse og under deres ansvar.
Sadler, hovedtøj og andet opbevares på FM5 på opstalders egen risiko.
Eventuelle skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, som er foranlediget af opstalder eller dennes hest, har opstalder pligt til at erstatte i henhold til
dansk rets almindelige regler herom.
Eventuelle skader på opstalder og/eller dennes hest er ikke FM5’s ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil.
Opstalder opfordres derfor til at tegne ansvarsforsikring og/eller en anden forsikring
for nævnte risici, fx en fritids- og ulykkesforsikring.
6. Boks og stalde
Denne kontrakt er ikke knyttet til én bestemt boks og FM5 kan foranledige hesten
flyttet til en anden boks, hvis det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til opstaldningsstedets drift, hestenes sammensætning og ro i flokkene.
Opstalder betaler selv for strøelse i boksen. Der må ikke strøs med halm med mindre
det er aftalt.
Opstalder står selv for udmugning, rengøring og almindelig vedligeholdelse af
boksen. Evt. skader i boksen, som ikke skyldes almindeligt slid, skal udbedres af
opstalder.
7. Foder og fodring
I sommersæsonen har hesten normalt adgang til græs, i vintersæsonen fodres med
stråfoder, primært wraphø, efter behov. Vitaminer er til rådighed hele året.

Opstalder deltager i fodring og vanding sammen med de øvrige opstaldere, som det
aftales på et staldmøde.
Opstaldningsprisen dækker ikke tilskuds- eller kraftfoder ud over det, der er nævnt
ovenfor.
Tilskuds- og kraftfoder skal opbevares i lukkede beholdere i foderrum af hensyn til
rottefaren og må ikke stå frit fremme i stalden.
Der gives ikke reduktion i opstaldningsprisen, hvis opstalder selv ønsker at købe
foder til sin hest eller hvis hesten i en periode er væk fra FM5.
8. Hesten på FM5
Hestepasset skal opbevares på FM5, hvor der er en aflåst boks til formålet.
Hesten indgår i planen for ormebekæmpelse på FM5. Gødningsprøver/ormekure er
ikke inkluderet i opstaldningsbeløbet og betales sammen med førstkommende
måneds betaling.
Hesten skal holdes vaccineret i overensstemmelse med dens vaccinationsprogram.
Hesten må ikke bære brodder på folde og marker.
Hvis det viser sig, at hesten ikke kan indgå i flokken, udviser aggressivitet, ikke kan
stå på boks eller ikke kan håndteres, kan den ikke blive på FM5.
9. Part på hesten
Evt. part på hesten kan kun undtagelsesvist finde sted og da efter forudgående aftale
med FM5.
10. Sygdom og dyrlæge
Hvis hesten virker syg eller kommer til skade vil opstalderen søges kontaktet af FM5.
I tilfælde af alvorlig og akut sygdom kan FM5 tilkalde dyrlæge på vegne af opstalder
og for dennes regning, hvis dette skønnes påkrævet. Opstalder vil forinden søges
kontaktet eller snarest derefter få besked herom.
Dyrlæge / tlf.
Pasning og medicinering af en syg hest er opstalders ansvar.

11. Øvrige vilkår
FM5 må ikke danne udgangspunkt for anden erhvervsmæssig virksomhed med mindre det er aftalt. Dette gælder virksomhed, der henvender sig til andre end
opstaldere på FM5. Aftaler om undervisning eller lignende mellem opstaldere
indbyrdes er helt OK.
Det hører med til god skik på FM5, at man fjerner klatter efter hesten på stier og på
ridebanen.
Det hører ligeledes med til god skik, at man bærer ridehjelm, når man er til hest.
Det er vigtigt, at alle er med til at holde orden i stalde og udearealer.
Når man har hest opstaldet på FM5 er man en del af et fællesskab, hvor den gode
omgangstone over for såvel dyr som mennesker er en forudsætning.
12. Opsigelse
Denne kontrakt kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til et
månedsskifte.
Hvis denne kontrakt i væsentligt omfang ikke overholdes, kan den umiddelbart
ophæves.
Ved fraflytning skal opstalder aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand og
evt. skader skal udbedres.

Underskrift og dato
FM5

Opstalder
(samt forældreunderskrift hvis opstalder er under 18 år)

