
Medryttaravtal för islandshäst
Hästägare: Anna Andersson
Organisationsnummer: 781214-1989
Adress: Kulla Kulltorp 4
Postadress: 590 32 Klockrike
Telefon: 0739-416 216, 013-39 11 51
Dipl A-instruktör, C-tränare och Lokaldomare inom SIF´s regi
Företaget är ansvars och rättskyddsförsäkrat hos Länsförsäkringar.

Medryttare:_________________________________________________________________
Personnummer:______________________________________________________________
Målsman:___________________________________________________________________
Personnummer:______________________________________________________________
Adress:___________________________________________________________________
Postnummer:______________________ Postadress:_______________________
Telefon dagtid:_____________________ Telefon kvällstid:___________________________
Hästens namn:_______________________________________________________________
Reg. nummer:_______________________________________________________________

Medryttaravtal gäller från och med den:

________________________________________

Medryttaravtalet fortsätter löpande med en månads uppsägning för båda parter.

I den totala månadskostnaden ingår uppstallning i lösdrift med grovfoder, kraftfoder och strö,
fri tillgång till vatten och salt, samt daglig tillsyn. Under sommarhalvåret får hästen gå på bete
i den mån det är lämpligt. Utöver detta så ingår även regelbunden skoning, årliga
vaccinationer, försäkringspremie, avmaskning, samt lån utav viss utrustning.
Kostnaden för medryttaravtalet är……………….. per månad med start från……………...
Beloppet faktureras och skall betalas i förskott, senast den siste i månaden innan. (Gäller ej
första månaden i avtalsperioden då beloppet betalas snarast)
Beloppet betalas till Länsförsäkringar Bank bg 868-1215
Försäkring:
Islandshästen är försäkrad i Agria och verksamheten och eleven är försäkrade i
Länsförsäkringar.
Islandshästen har en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Självrisken är 2 800 kr
samt 20% rörlig självrisk. Vid en olycka/skada som medryttaren orsakar så är denne
betalningsskyldig för det belopp som inte försäkringen ersätter. Skador och olyckor som inte
sker i direkt anslutning till medryttarens vistelse eller som är orsakade av andra yttre faktorer i
hagen etc bekostas av ägeren.
Om utrustning skadas pga av oaktsamhet av medryttaren skall även detta bekostas/ersättas av
medryttaren, allt annat slitage/skador på utrustning bekostas av ägaren.
Skoning:
Ägaren ansvarar för att hästen normalskos alt verkas ca var 8:e vecka. Kostnaden för detta
bekostas av ägaren.
Nyttjande:
Medryttarenen har rätt att rida och träna hästen på en för hästen lämplig nivå. Medryttaren har
rätt att rida på ridbanan/ovalbanan om dessa finns tillgängliga. Medryttaren får rida ut i
skogen. Vid ridning på och utanför anläggningen så skall stor hänsyn tas till både underlag
och andra människor/ekipage. Vid ridning i natur så gäller allemansrätten och det är väldigt
viktigt att stor hänsyn tas till de som bor runt verksamheten eller som är markägare till mark
som nyttjas för ridning. Medryttaren får använda hindermaterial på ridbanan och hoppa, vid
hoppning gäller max 50 cm och max 15 språng/ridpass. Medryttaren har inte rätt att låna ut
hästen till annan person utan ägarens tillstånd. Medryttaren har inte rätt att åka iväg eller flytta
på hästen utan ägarens tillstånd. Vid handhavande och ridning av medryttaren så skall en
vuxen/målsman finnas med och övervaka hela besöket. Det är målsman som har det yttersta
ansvaret vad om sker under vistelsen med ponnyn.
Regler:
Vid intag ifrån hagen skall målsman finnas med och grindar skall stängas ordentligt efter att
hästen har tagits ut.
Hästen skall bindas upp så att den inte kan komma till skada eller rymma, den får heller inte
stå så att den kan skada andra hästar eller människor.
Medryttaren skall rengöra hästen ordentligt innan ridning, medryttaren får INTE klippa eller
frisera hästen. Medryttaren får fläta och knoppa hästen, men hårsnoddar och dyl skall tas bort
innan hästen återlämnas i hagen igen.

Hästen skall sadlas och tränsas på ett korrekt sett enl vad vi lär ut på ridskolan, det är viktigt
att kontrollera utrustningen innan man sitter upp.
Uppsittning skall ske på eller i anslutning till ridbanan alt på stallplanen om det finns plats där
så att uppsittning kan ske utan risk för skada/olycka.
Under ridpasset så skall hästen skrittas fram ordentligt, minst 5 min. Sedan får den skrittas,
travas och galopperas omväxlande under ridpasset, medryttaren har rätt att använda
hindermaterial, bommar och koner. ALL utrustning som användas skall ställas tillbaka efter
avslutat ridpass, gäller även plaststolen som målsman ev har suttit i. När ridpasset avslutas
skall hästen skrittas av i minst 5 min. Om hästen gödslar under ridpasset eller till och ifrån
ridbanan så skall medryttaren mocka efter hästen och lägga gödseln på anvisad plats. Gäller
även på ovalbanan och på stallplanen.
Den yta där iordningställande av hästen sker skall sopas och göras ren innan hemfärd, om
skottkärran i maskinhallen börjar bli full så skall den tömmas i containern framför stallet.
All utrustning skall rengöras efter användande och hängas tillbaka snyggt och fint på rätt
plats, om ni upptäcker trasig utrustning så skall detta meddelas omgående till ägaren på sms.
Hästen får inte matas direkt ur handen, utan om den ska få godis (med måtta!) så skall detta
läggas på golvet eller i en foderbalja.
Hästen skall återlämnas i hagen i ett rent och gott skick och grimman skall hängas tillbaka på
anvisad plats.
Kolla gärna en extra gång att ni har gjort rent och hängt tillbaka utrustning, redskap och dyl
innan ni lämnar Kulltorp, Vi är många som samsas på en liten yta och det är därför extra
viktigt att alla hjälps åt och tar ansvar för att vi skall få en trevlig och ren stallmiljö där vi kan
trivas och ha roligt med våra hästar.
I stallet och i anslutning till anläggningen är det inte tillåtet med gap och skrik, vi vill heller
inte att ni springer på anläggningen då detta lätt stressar upp hästarna som är flyktdjur.
Hundar som ni tar med skall ni hålla kopplade och barnvagnar och dyl skall ställas på ett
sådant sätt att ingen kommer till skada.
Tävling:
Medryttaren har rätt att tävla hästen under avtalstiden. Nivån på tävlandet skall vara anpassad
efter hästens utbildningsnivå och kondition. Medryttaren skall rådgöra med ägaren om vilka
tävlingar och grenar som kan vara lämpliga.
Utrustning:
Ägaren är skyldig att hålla hästen med en tillpassad sadel, komplett träns, grimma, ryktsaker
samt ett vintertäcke. Medryttaren skall sköta och hålla dessa saker rena de dagar som denne
nyttjar hästen. Normalslitage får förekomma. Om medryttaren genom oaktsamhet förstör
någon/något utav utrustningen så skall denne ersätta detta med likvärdig utrustning.

Försäljning: Om det under avtalstiden skulle bli aktuell att sälja hästen så äger medryttaren
förköpsrätt och skall därmed tillfrågas innan hästen sätts ut på en ev annonsering..

Prishöjning:
Om priser på tex skoning, foder eller liknade höjs under avtalstiden så har ägaren rätt att även
höja månadskostnaden. Om en höjning skall ske så måste ägaren informera medryttaren om
detta senast en månad innan prishöjning kan ske.

Uppsägningstid:
Uppsägningstiden är en månad för båda parter, om kontraktsbrott föreligger så hävs
avtalet med omedelbar verkan.
Tvist om detta kontrakt eller bedömning om kontraktsbrott föreligger skall överlämnas till
allmän domstol.
Hästägare och medryttare/målsman förklarar sig nöjda med detta kontrakt som har upprättats
i två likalydande exemplar och utväxlats mellan parterna.

Ort:____________________________________ Datum:_____________________________

___________________________________
Hästägare:

_____________________________________
Fodervärd:

____________________________________
Målsman:

