
Uppstallningsavtal Enköpings Ridklubb  

 

Uppstallningsvärd:         Enköpings Ridklubb orgnr 817000-6012, nedan kallat ERK 

                                          Åkerby Ryttargård 

                                          745 96 Enköping 

Hästägare/fodervärd: namn/adress/personnr/tele nr 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Häst: Namn/registrerings nummer och mankhöjd 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avtalet gäller från 1/8 2022- 30/6 2023. Avtalet förlängs automatiskt med motsvarande period för 

följande år, om inte uppsägning sker i samband med föregående avtalsperiods slut. 

Om avtalet ska upphöra, gäller en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader. Vid särskilda 

omständigheter, exempelvis avliden häst, kan kortare uppsägningstid beslutas av ridskolechefen.  

Uppsägning ska ske skriftligt. 

Uppstallningspriset från den 1/8 2022;             

• HÄST; 5085:-/månad för hästar med en mankhöjd på max 170cm 

• HÄSTAR med en mankhöjd från 171cm och uppåt, gäller dubbelbox pris; 5835:-/månad 

• PONNY; 4130:-/månad  med en mankhöjd på max 148cm 

Reservation för prisändringar om ex foder och strö priser ändras, eller om vi får andra förutsättningar 

från kommunen. 

Tiden mellan 15/6 och 15/8 är avgiftsfri, är hästen kvar under sommaren betalas normal stallhyra. 

Med reservation för juli månad, då det ev kan bli en reducering av stallhyran vid ökad egen 

arbetsinsats. Under den avgiftsfria perioden 15/6 och 15/8 delas stalltjänstpassen upp mellan 

kvarvarande hästar. 

Om boxen inte utnyttjas under avtalstiden får 70:-/dag dras av på stallhyran (40:-/dag för ponny), 

priset reduceras först efter 7 dagar. 

Även om stallplatsen inte utnyttjas under perioder ska schemalagt helgarbete utföras om inget annat 

avtalas.  

 



Nyckel löses ut mot en depositionsavgift på 500:-, det är en nyckel per häst.  Borttappad nyckel 

ersätts med 1500:- Nyckelkorten kostar 250:- varav 100:- i deposition som återfås vid 

tillbakalämning. Nyckelkorten är personliga och får ej lånas ut, meddela uppstallningsansvarig direkt 

om kort/nyckel är borttappad. 

Uppstallningsavgiften betalas månadsvis i förskott. 

Hästägaren ansvarar för försäkring av tillbehör och häst. 

Hästägaren ansvarar för att hästen är vaccinerad och avmaskad. 

Eventuell skada på häst eller utrustning medför inte att hästägaren kan ställa något ersättningskrav 

på klubben förutom i de fall ERK handlat vårdslöst eller med avsikt. ERK ansvarar inte heller för 

skador som hästen orsakar på tredje man förutom i de fallen ERK handlat vårdslöst eller med avsikt. 

All ridning, skötsel och liknade av häst utfört av hästägare eller dess representant sker på eget 

ansvar. 

 

Enligt avtal med Enköpings kommun ska uppstallning i första hand tillåtas av häst som delvis kan 

utnyttjas i ridskoleverksamheten. Vid behov av prioritering kan detta medföra skäl till uppsägning av 

stallplats. I andra hand hyrs platser ut till klubbens medlemmar. Hästägaren och/eller dess 

representant måste vara medlem i Enköpings Ridklubb. Om tävlande sker för annan klubb än ERK så 

medför det en extra kostnad på 500:-/månad. 

Anläggningsavgiften ingår i uppstallningsavgiften.  

Alla synpunkter gällande uppstallning ska lämnas till uppstallningsansvarig personal. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, parterna har tagit varsitt. 

 

Enköping den……………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………       …………………………………………………………… 

Enköpings Ridklubb                                                         Hästägaren 

 

 

 

 



Avtalsvillkor bilaga 1 

Uppstallningen 

Uppstallningen sker i box, boxen skall utan anmodan hållas ren på väggar, golv, galler, krubba och 

vattenkopp.  

Köp av tjänsten mockning 500:-/månad (vardagar) eller enstaka tillfälle 50:-/gång  

Ridklubben ansvarar för utfodring, ut och insläpp av hästen samt sedvanlig allmän tillsyn av hästen 

måndag till fredag. Intag kan ske till lunch eller sedvanlig tid. 

Hästägare ombesörjer visst helgarbete ihop med de andra uppstallade: utsläpp, lunchfodring, 

eftermiddags fodring, intag och kvällsfodring. Kvällsfodringen gäller ALLA hästar på anläggningen 

(även lektionshästarna) Detta sker lör, sön och röda helgdagar. 

Ett täckes påtag ingår på morgonen och täcket tas också av efter hagvistelsen och hängs på 

boxdörren oavsett om det är vått eller torrt, det är hästägarens ansvar att se till att dörren är fri för 

att hänga upp även blöta täcken. Täcket som skall sättas på skall alltid hänga på boxdörren. Inga 

täcken hämtas i torkrummet. Täcket kan ha svanssnöre men ej bensnöre. 

Påsättning av skydd 2-4st 200:-/månad, 5-8st 400:-/månad, avtag ingår. Detta gäller mån-fre, dock ej 

helgdagar. 

All övrig skötsel svarar hästägaren för själv.  

Hästägaren tömmer och skurar själv sin box inför sommaren, gäller även vid flytt/uppsägning av 

stallplatsen. Detta ska ske inom betalningsperioden. Om boxen inte är skurad, debiteras hästägaren 

1000:-. Hästägaren bekostar påfyllning av strö till sin box. Står hästen kvar över sommaren, får 

hästägaren ett datum då boxen ska vara skurad, strömedlet kan då återanvändas efter att boxen är 

skurad.  

Boxen och dess inventarier skall skötas av hästägaren och väggätning skall förhindras. 

Foder (hösilage/kraftfoder/halm) får uppgå till en max giva på 18 kg i valfritt foder, 10 kg för ponny, 

dock skall det hållas koll på att maten inte överutfodras och trampas ned i boxen eller hagen. 

Mineraler och salt ingår EJ. 

Överblivet foder tillfaller ERK. 

Hösilaget vägs upp av hästägaren i 4 påsar, mo, lu, em, kv, lunchpåsen ska vara TYDLIGT märkt med 

hästens namn och hängas upp på krokarna i höladan och övriga hängs vid boxen. 

Inga hösilage eller kraftfoderavdrag får göras på stallhyran. 

 Kraftfoder ges 3 ggr/dag, hästägaren gör själv i ordning sina burkar. 

Hästägarna får själva tillhandahålla 3 burkar och 4 hö påsar/häst. 



Torv/spån ingår EJ i uppstallningspriset, men finns att köpa från ridskolan. Strömedlet lämnas ut 

vardagar enligt önskemål på anslagstavlan som finns i höladan. Där även den aktuella prislistan för 

strö är anslagen. OBS!!! finns ingen plats för förvaring av eget strö. 

ERK äger rätt att besluta om boxbyte om så anses lämpligt.  

Förvaring 

I uppstallningen ingår 2 skåp (1 varmt och 1 kallt), 2 sadelhängare, 2 tränshängare.  

All städning av sadelkammare sker av de uppstallade. 

Allt eget kraftfoder måste förvaras i täta burkar/byttor/tunnor. 

 

Foderordning ca-tider 

06.30-07.00  hösilage därefter kraftfoder   (7.00) 

11.30  hösilage ute, kraftfoder ges inne 

14.30-15.30   hösilage inne 

19.00-20.00  kraftfoder    (19-20) 

21.30   hösilage  (fre 20.00)                          (19-20) 

Tider inom parentes är helgtider. 

 

Hage 

Hage ingår i uppstallningen, det finns flerhästhagar, 2 hästhagar och 1 hästhagar, tilldelad hage skall 

skötas av hästägaren. 

Skötsel av hage;  

• Mockning av hagen regelbundet (för att förhindra maskangrepp och underlaget) 

• Lagning av staket (stolpar, tråd och isolatorer), sker på hästägarens bekostnad då hästarna 

har orsakat skadan. Exempel vid bitning på stolparna eller sprungit igenom tråden mm 

• Vid eventuell flytt eller byte av hage, skall hagen återställas i ursprungligt skick. Detta sker på 

hästägarens bekostnad 

• Vill hästägaren göra någon form av förändring av tilldelad hage, måste detta först godkännas 

av ridskolechefen. 

• Vatten; hästägaren ombesörjer själv att hästen har vatten i hagen. 

Vid önskan/behov av användning av ridskolans ”sjukhagar” kan det göras efter överenskommelse 

med ridskolans personal. Sjukhagarna SKA mockas dagligen, vid utebliven mockning debiteras 

hästägaren med 50kr/dag. 



I undantagsfall kan ERK byta hage, om det av någon anledning anses nödvändigt. I så fall informeras 

hästägaren i god tid och annan hage erbjuds. 

Vill hästägaren byta/låna annan hage, måste de alltid godkännas av den ansvarige personalen för  

privat uppstallningen. 

Utetider i hage som gäller är: (beroende av väderlek/årstid) 

Ca 07.45-08.45 ut på morgonen och ca 14.30-15.45 in från hage, gäller även helger. 

 

Ordningsregler 

1.Tillträde till stallet: Må-to 7-22, fr 7-21, lö-sö 7-20 

Övrig tid vid speciella tillfällen enligt överenskommelse med uppstallansvarig personal. 

2.Om du är kvar efter kl.16.00 lö och sö, se till att anläggningen är låst och att inga andra än 

uppstallade är kvar inne i stallarna. 

3.Håll ordning på dina saker i sadelkammare, höladan och på din hästs boxdörr. 

4. Fodersäckar måste förvaras i tunnor p.g.a råttrisk –öppnade säckar utan tunna slängs! 

5.Torkad tvätt hämtas inom en vecka annars bortskänkes den 

6.När du rider ut ensam, säg alltid till någon, var du rider och hur länge du tänkt vara borta (ifall du 

ramlar av eller något annat skulle hända) samma sak gäller om du är själv på anläggningen. 

7.Vid uteridning är det ej tillåtet att rida omkring på hästarnas bete på våren och sommaren, därefter 

vid BRA underlag är det öppet för ridning. Det får ej bli upptrampade spår efter hästarna. Tänk på att  

undvika alla gräsytor (även de ogrusade ridstigarna) när det är blött i marken. 

8.Städa efter dig och din häst vid mockning, hösilage vägning, uppstallning i gången och duschspiltan. 

Gäller också utanför stallet, tex vid transport av din häst, se till att du städar efter dig om det är 

spillning/strö eller hö som har hamnat utanför transporten. 

9.Ridhusregler; Nytt från 2020 är att det INTE är tillåtet att longera i gamla ridhuset då lektion pågår 

på andra sidan (säkerhetsrisk). För övrigt, se hemsidan. 

10. Vid lektioner/träningar för andra tränare än ridskolans anställda måste ridhus bokas. 

11.Det är inte tillåtet att varm sko sin häst eller på andra sätt orsaka rök i stallarna utan att i förväg 

meddela detta. Larmet måste stängas av då larmsystemet plockar upp smuts och rök  och täpper till 

filtren. Om larmet går och hästägaren är skyldig till detta får hästägaren betala 

brandkårsutryckningen. 

12. Vi talar med varandra direkt och personligen om problem/konflikter uppstår så att vi kan lösa det 

tillsammans. 


