Hästen ägs av Heda ridklubb med organisationsnr 822001-0717 (och benämns i avtalet som hästägaren).
Fodervärd
Förnamn och efternamn

Gatuadress

Postnr och postort

Telefonnr

Mejladress

Ryttare under avtalstiden

Häst
Namn

Omfattning
Avtalets startdatum

□ ¼ junior

Avtalets slutdatum

□ ¼ senior

Annan överenskommelse

Söndagar kl 8 – 16.30 om inget annat avtalats.
Allmänna villkor
• För att vara fodervärd ska man vara inskriven i ordinarie lektionsverksamhet och av instruktörerna
bedömas färdig för uppgiften.
•

Fodervärden ansvarar under den tiden hon/han har hand om hästen att alltid ta hand om hästen
efter bästa förmåga och alltid se till hästens bästa, alltid lämna utrustningen ren och boxen mockad
samt följa anvisningar från hästägaren. Hästen stallas upp på Heda Ridklubb och används i
verksamheten alla dagar i veckan om så krävs.

•

Fodervärden (tillsammans med målsman för fodervärd under 16 år) deltar i stallag enligt särskilt
schema ca 1 gång/ månad och röda dagar.

•

Fodervärden rider hästen i skog och mark i sällskap av andra ryttare.

•

Ridning i ridhus eller på bana sker endast otjänligt väderlek som tex snöstorm eller rejäl dimma, och
då efter överenskommelse med ridskolan personal.

•

Lektionsridning sker för ridskolans instruktörer efter överenskommelse.

•

Fodervärden har förtur på foderhästen i hopp- och dressyrgrupp, banhoppningsträningar och
programridningar. I ordinarie ridgrupper finns ingen förtur.

•

För verksamhet i klubbens regi så betalar fodervärden samma pris som ryttare med ”egen häst”.

•

Om fodervärden vill tävla på lokal nivå eller mera så krävs det att ryttaren tränar med inriktning för
detta och deltar i hopp- eller dressyrgrupp. För tävlingar betalar fodervärden alla förekommande
avgifter för anmälan, start, veterinär och transport till tävling. Hästägaren bekostar eventuell mätning
och licens för hästen.
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•

Hästen ska ridas av fodervärden och får ej lånas ut till annan ryttare.

•

Hästen rids ett normalt ridpass/dag (ca 1 timme) vid för årstiden lämplig tid. Respektera hästarnas
hagvistelse och fodringstider. Ridningen ska anpassas efter väder och underlag.

•

Om hästen hämtas i hagen så behövs alltid en hästvan medhjälpare över 16 år.

Uppsägning
Vid uppsägning av avtalet är uppsägningstiden 1 månad för båda parter. Vid grova kontraktsbrott äger
hästägaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Vid grov oaktsamhet har ridskolan rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Hyreskostnad
•
•

¼ junior 700 kr/månad
¼ senior 800 kr/månad

För endast söndagar, lektionsplats ingår ej och fodervärden har inte rätt
till förtur på hästen under ordinarie ridlektioner.

Betalning
Hyra erläggs i förskott till plusgiro 13 66 08-7 Heda Ridklubb varje månad utan anmaning/faktura.
Ange hästens namn, fodervärd och månad
Underskrift
Jag godkänner härmed följande fodervärdsavtal upprättat mellan Heda ridklubb (hästägare) och mig som fodervärd.
Kontraktet har upprättats i två exemplar och parterna har tagit varsitt.
Datum

Ort

Heda ridklubb, Maria Eriksson

Fodervärd/Målsman

Namnförtydligande

Fodervärdsavtal
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