Regler för köplats till box samt för uppstallning på Båstads Ridcenter.
Från och med år 2012 har styrelsen beslutat att ta ut en årlig köavgift för de som önskar
boxplats på Båstads Ridcenter. Avgiften är beslutad till 200 kronor per önskad boxplats för år
2012. Därefter skall köavgiften vara Båstads Ridcenter tillhanda senast den 27/12 årligen för
att behålla köplatsen. Inbetalning sker till Båstad Ridcenter AB:s bankgiro 222-2412. För att
stå på kö skall du vara minst stödmedlem, medlemsavgifterna hittar du på hemsidan.
Bankgiro 590-3364. Eventuella prisändringar meddelas på hemsidan.
Följande gäller för att få stå uppstallad på Båstads Ridcenter.
• Max 2 hästar/ponnier per familj. Undantag kan göras för fler hästar/ponnier om dessa
kontinuerligt rids av olika familjemedlemmar, varje familjemedlem har sin egen häst.
• Även befintliga hyresgäster som vill ha fler boxar skall ställa sig i kö, dessa har dock
förtur i kön.
• Båstads Ridcenter AB tillåter inte uppstallning av föl, oinridna unghästar eller
hingstar.
• Är ryttaren som normalt rider häst/ponny under 13 år krävs det att föräldrarna är
hästkunniga. Barnen bör inte vara ensamma på anläggningen under ridning eller
hämtning i hagen av säkerhetsskäl. Det är föräldrarnas ansvar att barnen har
kunskap om gällande regler på anläggningen och att de följs. Bland annat stallvett,
säkerhetregler samt ridhusregler. Dessa finns uppsatta på anläggningen.
• Båstads Ridcenter AB har rätt att neka häst/ponny som anses farliga att hanteras av
andra hyresgäster och anställda.
• För att få lov att stå i kö krävs det att du är medlem eller stödmedlem i Båstads
Ridklubb
• Stallplats tilldelas endast till de som har för avseende att ha häst/ponny uppstallad
året om förutom eventuell placering på sommarbete eller om hästen blir sjuk och
måste vistas på annan plats. Styrelsen skall meddelas vid båda fallen. Är boxen tom
utan giltlig anledning har Båstads Ridcenter rätt att säga upp boxen.
• Lördag, söndag och helgdagar fördelas ansvarsdagar mellan alla boxar i respektive
stall. Fördelning görs på stallmötena och innebär morgonfodring, utsläpp och
kvällsfodring. Detta kräver att boxinnehavaren kan leda ut allas hästar.
För närvarande finns anställda som sköter morgon och lunchfodring, in och utsläpp under
vardagar för privatryttarna. Dessa utför också de servicetjänster boxinnehavarna kan köpa
till. Dock tillämpas §4 under dennes semester som skall meddelas till styrelsen senast 3
månader innan första semesterdagen. Semester bör beslutas i samråd med samtliga
hyresgäster i privatstallet så att det passar en majoritet. Vid eventuell sjukdom tillämpas även
§4, samarbete för att underlätta för hyresgästerna sker dock i den mån det går med övriga
anläggningsanställda som normalt löser utsläpp, morgon och lunchfodring.

Styrelsen förbehåller sig rätten att kontinuerligt revidera ovanstående förhållningsregler.

