Bestämmelser stall Faxe
•
1.

Allmänna bestämmelser:
Huvudansvarig för stall Faxe är Tilly Swaerdens.
Stallet skall vara en trivsam plats både för hästar och människor.
Stallmiljön skall präglas av ordning och reda.
Var och en tar sitt ansvar och sköter sina ålagda uppgifter inom angiven tid.
Samtliga hästar oavsett storlek och ras skall behandlas med respekt.
För att stallet skall fungera krävs det att alla tar sitt ansvar.
Rökning är förbjuden på hela stallområdet.
Hyreskontrakten är läsårsvis sep-juni. Betalning sker 9 månader.
Stallet stängs under jullovet.

2.

I hyra av boxplats ingår följande:
Box.
Spån.
Hösilage. Vid foderbrist kan inte skolan garantera Hösilage, då reduceras stallhyran.
Tillgång till rasthage.
Tillgång till sadelkammare
Tillgång till duschspilta, ej under lektionstid i stallet.
Plats för egen utrustning i låst sadelkammare.
Tillgång till skolans ridhus (se ridhusbokningar www.ingelstad.nu)
Uppställningsplatserna i skolstallet får endast användas efter skoltid.

3.

Hyresvärden äger rätt att...
Flytta hästen till annan plats i stallet.
Bestämma vilken rasthage hästarna skall gå i.
Sammankalla hästägarna till möte och då är det obligatorisk närvaro.

4.

Foderhantering
I boxhyran ingår endast hösilage och spån/torv.
Stallpersonal/elever morgon/eftermiddagsfodrar.
Eget foder skall förvaras på angiven plats.
Rullande schema på kvällsfodringar Måndag-Torsdag.

5.

Strö
4-balar spån/torv per månad ingår. Resten debiteras för självkostnadspris.

6.

Mockning
Stallpersonal/elever sköter mockning alla dagar.

7.

Helgrutin
Skötsel av hästarna under helgerna sker enligt fastlagt schema (Tex åtta hästar, jobbar du var
fjärde helg och ni är två som jobbar samtidigt). Då ingår även skolstall, utsläpp, mockning,
fodring, intag av skolans hästar. Person över 18 år finns på plats.
Helgerna sköts enligt schema, byte mellan helgdagar ligger på elevens ansvar.
Även vissa röda dagar ingår, enligt rullande schema. Kvällsfodring sköts enligt rullande

schema Måndag-Torsdag

8.

Betalning
Betalning sker i Månadsvis tillsammans med kostnader för elevens boende, gäller boxhyra,
foder mm.

9.

Uppsägning
En månads uppsägning gäller för boxplats. Uppsägningen skall ske via mail till …………

10. Misskötsel
Om eleven missköter sin häst (eller andras hästar på helgerna) kommer hyresvärden att ge
hästägaren en muntlig varning. Upprepas misskötseln kommer eleven att få en skriftlig
varning. Vid tredje tillfället uppsägning av box platsen, hästen skall då vara borta från stallet
inom 15 dagar.
11. Elevens ansvar
Om eleven missköter sig på skoltid eller efter skoltid, har skolan rätt att säga upp box platsen
enligt punkt 10. Elev som inte håller den ordning vi kräver i boendet och stall, kommer då att
mista sin box plats (se punkt 10). Byter du profil så sägs din box plats automatiskt upp. Om
hästen stannar kvar under längre lov krävs det att eleven arbetar extra under helger och lov.
12. Parasitbekämpning
Träckprov ska vara utfört senast 1 månad innan ankomst. Odling av stora blodmasken ska
göras vid behov. Det åligger eleven att utföra träckprov 1 gång/år och följa veterinärens råd.
13. Skolans ansvar
Skolan fråntager sig allt ansvar för eventuella skador och sjukdomar som kan uppkomma på
elevens häst eller utrustning.
14. Försäkringar
Hästägaren bör ha sin häst försäkrad dock inget krav. Skolan har inga försäkringar som täcker
skador och sjukdomar på hästen.
15. Vad kostar det?
Boxplats, grovfoder och spån 1400:inkl moms per månad.
16. Om jag har några frågor
Ring Tilly, Hästinriktningen 0733-477897

Underskrift elev

Underskrift Målsman om elev är under 18 år

