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Ett uppstallningsavtal omfattar endast en häst. Om fler än en häst önskas uppstallas, tecknas ett 
avtal för var och en av dessa. 

Uppstallningsupplåtare 
Torsby Ridklubb (nedan kallad TRK). Organisationsnummer: 874000-4570,  
Adress: Röbjörkeby 11, 685 92 Torsby, Telefon: 0560-129 95, E-post: torsbyridklubb@telia.com  
 

Privatuppstallad hos TRK 
(Nedan kallad den privatuppstallade.) Den privatuppstallade måste vara myndig senast den 
dag då avtalet ingås.  

 
Namn: ……………………………………….……………Personnr/Org.nr: ………………………… 

Adress, postnummer, ort …………………….………………………………………………………… 

Telefon privat: ………………………………………. Telefon arbete: ………………………………… 

E-post: ……………………………………….…………………………………………………………..… 
(Till denna e-post sänds fakturan och information från TRK.) 

 

Hästägare (om annan än den privatuppstallade) 
(Om den privatuppstallade är fodervärd etc., ska uppgifter om hästägaren också anges. ) 

Namn: ……………………………………….……………Personnr/Org.nr: ………………………… 

Adress, postnummer, ort: …………………….……………………………………………………… 

Telefon privat: ………………………………………. Telefon arbete: ………………………………… 

E-post: ……………………………………….……………………………………………………….… 

Häst/ponny (Nedan kallad häst.) 
Namn: ……………………………………….………………………………………………………….… 

Ras: …………………………………….….  Kön: …………………… Mankhöjd: …………………… 

Härstamning: E: …………………...……………….…… U: ………………………,,…………………. 

Registreringsnummer, passnummer: ……………………………………….……………………..…… 
(Kopia av hästens pass eller motsvarande, t.ex. registreringsbevis bifogas avtalet.) 

Försäkringsbolag: ……………………………… Försäkringsnummer: ……………….……………… 

Avtal vid privatuppstallning  
på Torsby Ridklubb  
 
Avtalet fastställt av TRK:s styrelse 2020-10-25 

 
 

 

__ Ägare __ Fodervärd (Avtalet med ägaren bifogas detta avtal. I fodervärdsavtalet ska 
framgå vem som står för veterinärkostnader och försäkring samt eventuella 
kostnader som hästen förorsakar etc.) 

mailto:torsbyridklubb@telia.com
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Avtalstid 

• Tillsvidare: Från och med den ……………………… tills vidare. 
 

• Tillfällig uppstallning: Från och med ……………… till och med ………………………… 

 
Nycklar  

Nycklar till sadelkammare kvitteras ut mot en depositionsavgift (se bilaga 1). 
Påskriven nyckelkvittens bifogas detta avtal. 

Vid kontraktets upphörande ska nyckeln skyndsamt lämnas tillbaka. Då återbetalas 
depositionsavgiften, genom avdrag på slutfakturan. 

 
Bilagor 

Till detta avtal hör dessa bilagor: 

Bilaga 1: Avgifter för privatuppstallade 

Bilaga 2: Anvisningar för privatuppstallade 

Bilaga 3: Torsby Ridklubbs värdegrund 

Bilaga 4: Torsby Ridklubbs hästhållnings- och säkerhetspolicy 

 

Förändring av innehållet i bilagorna ovan 

Ändringar av innehållet i bilagorna ovan beslutas av TRK:s styrelse och kan inte delegeras till 
enskild ledamot eller anställd. Innehållet i bilagorna kan ändras en eller flera gånger per år. 
TRK ska skriftligen förse de privatuppstallade med ändringarna. Ändringar för 
privatuppstallade gäller tidigast en månad från den dag som den privatuppstallade gavs 
information om beslutet. Informationen lämnas i den informationskanal som vanligen används 
mellan styrelse och de privatuppstallade (se bilaga 2). 

 
Övriga bilagor 

Bilaga 5: Kopia av hästens pass eller motsvarande, t.ex. registreringsbevis. 

Bilaga 6: Påskriven nyckelkvittens  

Ev. bilaga 7: Kopia på fodervärdsavtal, i vilket ska framgå vem som står för veterinärkostnader, 
försäkring samt eventuella kostnader som hästen förorsakar etc. 
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Uppstallningsavtalets omfattning 
Avtalet omfattar uppstallning av häst i box och hage, strö och grovfoder och service.  
I avtalet ingår också tillgång till ridhuset och anläggningens ridbanor då dessa inte bokade för 
för annan verksamhet. I upplåtelsen ingår även tillgång till vissa gemensamma utrymmen.  
Det som ingår preciseras nedan och för ytterligare detaljer, se bilaga 1 och 2. 

 

I uppstallningsavgiften ingår 
A. Grundavgift 
B. Serviceavgift 
C. Grovfoderavgift 
D. Anläggningsavgift 

 

A. Grundavgift för 

● Anvisad box året runt (eller vid tillfällig uppstallning, den tid som man har avtal för) 
förutom fem veckor sommartid då stallet är stängt.  

● Anvisad hage året runt (eller vid tillfällig uppstallning, den tid som man har avtal för) 
förutom fem veckor sommartid då stallet är stängt och hagarna ska vila. (Det kan vara en 
eller två hästar per hage, vanligen en häst/ponny per hage, men kan undantagsvis vara två 
hästar per hage) Hästen får dagligen tillgång till hage efter TRK:s anvisningar. (Avtalet 
gäller inte en särskild box eller hage, utan en box- och hagplats.)  
 
Under vissa omständigheter kan byte av box och/eller hage vara nödvändigt. Beslut som 
rör enskilda boxar och hagar sker om möjligt i samråd med berörda privatuppstallade. Vid 
tvist äger TRK:s verksamhetsansvarig rätt att avgöra. 
 
TRK har rätt att använda boxen och hagen under tid som hästägaren inte nyttjar den, så 
som vid sommarstängningen, längre frånvaro m.m., utan att betala ersättning till den 
privatuppstallade. 
 
Den privatuppstallade får inte stalla upp annan häst än den avtalet avser. Den 
privatuppstallade får heller inte hyra ut boxen i andra hand eller låna ut den till annan häst, 
eller annat, än den häst som uppstallningsavtalet avser, tillfälligt eller permanent. Avtal om 
en eventuell andrahandsuppstallning tecknas av styrelsen och den tilltänkta. 

● Strö till box (Antal kärror per vecka, se bilaga 1. Övrigt, se bilaga 2) 

● En vattenkopp i boxen och en vattenbalja som rymmer minst 60 liter vatten i hagen. 
(Rengöring av vattenkopp inomhus och vattenbaljor utomhus ingår inte.)  
Om vattenbaljan i hagen går sönder, betalar den privatuppstallade själv den nya 
60-litersbaljan. 

● Tillgång till vatten i boxen och i hagen, se bilaga 2. 

● Anvisad plats för den uppstallade hästens utrustning och kraftfoder etc., se bilaga 2. 

● Tillgång till spolspilta (förutom fem veckor sommartid då stället är stängt), se rubriken 
“kallhyra” samt  bilaga 2. 

● Tillgång till toalett, dusch och omklädningsrum, se bilaga 2. 

● Tillgång till cafeteria där man kan förvara och tillaga mat och äta sin mat, se bilaga 2. 
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● Tillgång till tvättmaskin i stallet, personalen tvättar. För prisuppgifter, se bilaga 1. För 

rutiner, se bilaga 2.   

● Tillgång till hästtransport. För prisuppgifter och bokning, se hemsidan. 

● Tillgång till sammanträdesrum. För prisuppgifter och bokning, se hemsidan.   
 

B. Serviceavgift för 
● Utsläpp och insläpp samtliga dagar enligt TRK:s tider. Om den privatuppstallade önskar 

utsläpp eller insläpp vid annan tid, ombesörjs detta av den privatuppstallade, se bilaga 2.  

● Påtagning av grimma vid utsläpp, avtagning av grimma vid insläpp.  

● Byte av täcke, se bilaga 2. 

● Utfodring av grovfoder och ev. kraftfoder, se bilaga 2. 

● TRK ombesörjer gödselhantering efter utgödsling (dvs. sköter gödselstacken). (Den 
privatuppstallade sköter själv mockning av sin box och hage samt tar bort träck efter sin häst på 
stallgången, i ridhuset, på ridbanor, stallplan etc. Se bilaga 2.) 
 

 
C. Grovfoderavgift för  
● Grovfoder (antal kilo, se bilaga 1) 

Endast TRK:s eget grovfoder får förvaras hos TRK. Den privatuppstallade får alltså normalt 
sett inte förvara eget grovfoder hos TRK. Undantagsvis, under en kortare övergångsperiod, 
kan man få ge sin häst eget grovfoder, men man debiteras ändå grovfoderavgift.  
(Kraftfoder etc. och saltsten ingår inte, ej heller uppvägning av grovfoder och kraftfoder etc.) Om 
TRK inte kan erbjuda den sortens grovfoder som hästen behöver så kan den 
privatuppstallade få förvara en mindre mängd på anvisad plats. Vid dessa tillfällen kan 
styrelsen besluta om ett visst avdrag på grovfoderavgiften. 

 

D. Anläggningsavgift för 
● Tillgång till ridhus/ridbanor på tider då dessa inte nyttjas av ridskolan, kurser, klubbens 

tävlingsverksamhet eller på annat sätt är som är uppbokade. Ridhuset/ridbanor får 
användas även under sommarperioden då anläggningen är stängd, då man betalar 
kallhyra, om de inte är bokade för annan verksamhet. 
(Bokningsavgift till ridhus/ridbanor ingår inte i anläggningsavgiften, utan erläggs separat vid varje 
tillfälle man önskar boka.) 
 
 

Tilläggstjänster att köpa till 
Det finns olika tilläggstjänster som privatuppstallade kan köpa till utöver det som ingår i 
avtalet. För förteckning av tilläggstjänster och priser, se bilaga 1.  

Beställning av tilläggstjänster görs om möjligt i god tid, hos TKR:s verksamhetsansvarig. 

Om personalen vid en given tidpunkt har tid och möjlighet att utföra dessa tjänster avgörs av 
TRK:s verksamhetsansvarig. 
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Avgifter och fakturering 
Avgifter för uppstallningen och tilläggstjänster m.m. framgår av bilaga 1.  
 
Full avgift erläggs 10 gånger per år, en månad erläggs både full avgift och kallhyra och en 
månad enbart sk. kallhyra. Fem veckor sommartid är anläggningen stängd och då får ingen 
privatuppstallad vara uppstallad.  
 
Uppstallningsavgiften ska erläggas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje 
kalendermånads början. Vid dröjsmål med betalning äger TRK rätt till dröjsmålsränta enligt 
räntelagen samt ersättning för övriga kostnader orsakade av dröjsmålet. TRK äger rätt att häva 
avtalet med omedelbar verkan om betalning inte inkommit senast 14 dagar efter påminnelse om 
obetald faktura.  

Tilläggstjänster såsom extra grovfoder, mockning, tvätt etc. debiteras i efterskott.  
 
Uppstallningsavgift, depositionsavgift och tilläggstjänster samt övriga avgifter ska betalas till 
TRK:s bankgiro eller via Swish, inte kontant. 

TRK:s styrelse beslutar om samtliga avgifter. Avgifterna kan ändras en eller flera gånger per år. 
TRK ska skriftligen förse de privatuppstallade med ändringarna. Ändringar för 
privatuppstallade gäller tidigast en månad från den dag som de privatuppstallade gavs 
information om beslutet. Informationen lämnas i den informationskanal som vanligen används 
mellan styrelse och de privatuppstallade (se bilaga 2). 

 
Stallet är sommarstängt, kallhyra tillämpas 
Fem veckor sommartid är stallet stängt och då får man som privatuppstallad inte ha sin häst 
kvar i stallet eller i hage. Under denna sommarperiod betalar den privatuppstallade sk. kallhyra 
(se bilaga 1). 

Kallhyran inkluderar: 

●      Tillgång till ridhuset/ridbanor om de inte är bokade för annan verksamhet. 
● Tillgång till toalett, dusch, omklädningsrum och cafeteria.  

(Box, hage, stallgång och spolspilta etc. får inte användas under kallhyreperioden) 
 
 
Ansvars- och försäkringsfrågor 
 
TRK:s ansvar 
● TRK ansvarar för att anläggningen är i godtagbart skick. TRK ansvarar även för att foder, 

utfodring och skötsel följs enligt uppstallningsavtalet med bilagor.  
 

● TRK ansvarar för försäkring för byggnader, brand, ansvar samt i begränsad omfattning för 
byggnadsinventarier, m.m. (Försäkringsbrev finns på TRK:s kansli).  
 

● För skada på häst eller utrustning ansvarar inte TRK i annat fall än då TRK förfarit 
uppsåtligt eller grovt oaktsamt. TRK ansvarar inte för skada som hästen förorsakat tredje 
man i annat fall än då TRK förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. För sådan skada eller 
sjukdom på häst är TRK ansvarig i den utsträckning som gällande lag anger och gällande 
försäkring täcker. Föreningens ansvarsskyldighet gentemot den privatuppstallade för 
skada är begränsad till vad gällande lag anger och gällande försäkring täcker.  
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● TRK ansvarar för att ridskolans hästar är friska från smittsamma sjukdomar, regelbundet 

vaccineras mot hästinfluensa och stelkramp och att träckprov tas regelbundet.  
 

● TRK ansvarar för att ha utarbetade riktlinjer för hästhållning och säkerhet samt 
smittskydd. 

 

Den privatuppstallades ansvar 
● Det åligger den privatuppstallade att hålla hästen, egen utrustning och kraftfoder etc. 

försäkrade samt ha ansvarsförsäkring.  
 

● Normalt slitage är oundvikligt. Men om den privatuppstallade, deras skötare, medryttare 
och gäster eller dennes häst är ovanligt oaktsam och förstör inredning, hagmaterial, staket 
etc. inne eller utomhus på anläggningen blir den privatuppstallade betalningsskyldig 
motsvarande kostnaden för reparationen. TRK har rätt att debitera hästägaren för 
merarbete som hästägaren orsakat ridklubben genom att inte följa uppstallningsavtalet. 
Dessa avgifter fastställs av styrelsen.  

 
● Den privatuppstallade ansvarar för all skötsel av hästen, om inte annat framgår av detta 

avtal med bilagor, all veterinärvård, hovvård, uppvägning av grovfoder och ev. kraftfoder, 
utfodring vid vissa tillfällen, utgödsling, stalljour vid vissa tillfällen och handhavande av 
hästen om annat inte särskilt avtalats med styrelsen.   
 

● Den privatuppstallade förbinder sig att följa detta avtal, dess bilagor och andra 
förhållningsregler som fortlöpande uppställts av TRK. Den privatuppstallade ska hålla sig 
uppdaterad på revideringar av bilagor till uppstallningsavtalet samt andra 
förhållningsregler. 
 

● Den privatuppstallade ansvarar också för personer såsom skötare, medryttare eller gäster 
också följer detta avtal och andra förhållningsregler som fortlöpande uppställts av TRK.  
 

● Den privatuppstallade intygar att hästen är frisk från smittsamma sjukdomar, regelbundet 
vaccineras mot hästinfluensa och stelkramp och att träckprov tas regelbundet. 
Veterinärintyg ska kunna uppvisas om TRK så begär.  
 

● Den privatuppstallade är skyldig att ha hästen veterinärvårdsförsäkrad och följa 
djurskyddslagen och dess intentioner så länge uppstallningen varar. Se avsnitten 
avmaskning, vaccination och karantän i bilaga 2.  

● Innan ankomst till TRK: Hästen ska under de senaste 21 dagarna inte ha uppvisat tecken på 
smittsam sjukdom innan ankomst till TRK. Hästen ska inte heller ha varit uppstallad i stall 
med hästar som uppvisat symptom på smittsam sjukdom de tre senaste veckorna innan 
ankomst till TRK. Veterinärintyg ska kunna uppvisas om TRK så begär.  

● Den privatuppstallade får heller inte under sin tid som uppstallad på TRK låta hästen 
vistas i stall eller verksamheter med andra hästar som uppvisar symptom på smittsam 
sjukdom. 

● Den uppstallade hästen ska vara lämplig att ha uppstallad på TRK som är en ridskola med 
elever i olika åldrar. Hästen ska vara lämplig att hanteras av personer med olika 
förkunskaper, både stallelever och ridskolans elever.  
 

● Den privatuppstallade ska hålla TRK uppdaterad med ändringar i sina kontaktuppgifter 
och eventuell ägares kontaktuppgifter. TRK ser gärna att den privatuppstallade håller TRK 
uppdaterad med kontaktuppgifter för den/de som har hand om hästen. 
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Veterinär etc. 
TRK äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut om 
omedelbar kontakt med den privatuppstallade inte är möjlig. Den privatuppstallade svarar för 
samtliga uppkomna kostnader.  
 

Hästhållning och säkerhet 
TRK har ett antal säkerhetsregler som gäller alla, även den som är privatuppstallad. Dessa 
regler finns för att så lite skador som möjligt ska kunna uppstå och dessa ska följas utan 
förbehåll. Några av dem finns sammanfattade i TRK:s hästhållnings- och säkerhetspolicy (se 
bilaga 4). 

Reglerna/rutinerna gäller den privatuppstallade såväl som andra personer såsom skötare, 
medryttare och gäster.  Du ansvarar själv för att informera dig om och följa de säkerhetsregler 
som TRK har. Du ansvarar också för att vidarebefordra informationen till berörda personer. 

Vår anläggning ska vara i besöksskick, vilket innebär att anläggningen alltid är välstädad och 
ren, och att den är ett föredöme i hästhållning. Besökare skall kunna komma oanmälda och 
ändå finna anläggningen i detta goda skick. Hit ska man med förtroende kunna lämna sin häst 
eller sitt barn för utbildning och träning. 

 
Stalljour 

Den privatuppstallade har stalljour en gång per termin och uppstallad häst; en lördag, söndag 
eller helgdag, enligt ett i förväg utarbetat schema. Se bilaga 2.  

Värdegrunder - Svenska Ridsportförbundets och Torsby Ridklubbs 
Den privatuppstallade ska vara väl förtrogen med Svenska Ridsportförbundets värdegrund och 
ridsportens ledstjärnor, dessa finns på förbundets hemsida, www.ridsport.se. 

Den privatuppstallade ska också vara väl förtrogen med TRK:s värdegrund, denna finns på 
klubbens hemsida, www.torsbyridklubb.se.  

Den privatuppstallade förbinder sig att agera i enlighet med dessa värdegrunder och ska tydligt 
verka för en god föreningsanda och gott kamratskap. 

 
Uppförandekod på TRK 

TRK har ett antal uppföranderegler som gäller alla, även den som är privatuppstallad. Dessa 
regler finns för att det ska vara ett så gott klimat som möjligt och de ska följas utan förbehåll. 
Några av dem finns sammanfattade i TRK:s värdegrund (se bilaga 4). Det finns också exempel 
på förhållningssättet i bilaga 2. 

Om den privatuppstallade trots tillsägelse från verksamhetsansvarig eller styrelsen ändå 
upprepar ett oegentligt beteende, kan hen varnas. Om den privatuppstallade ändå fortsätter att 
bete sig oegentligt kan uppstallningsavtalet brytas med omedelbar verkan. Hästen ska då 
avflyttas senast 14 dagar efter uppsägningen. 

Detta gäller även skötare, medryttare eller gäster som den privatuppstallade har. 

Ett av de viktigaste områdena är att ha en god stämning på TRK. God stämning utvecklar och 
hjälper både verksamheten och personerna som deltar i verksamheten, inklusive de 
privatuppstallade. 

http://www.ridsport.se/
http://www.torsbyridklubb.se/
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TRK vill utvecklas och uppmuntrar därför medlemmar att berätta för TRK både sådant som är 
bra och sådant som kan bli bättre eller behöver förändras. Störst chans att utveckla och förbättra 
TRK blir det genom att verksamhetsansvarig och/eller styrelsen får kännedom om detta. 

Ryktesspridning utanför verksamheten gagnar inte föreningen och dess medlemmar. 

 
Medlemskap 
Den privatuppstallade ska vara medlem i Torsby Ridklubb. Som medlem är man ansluten till 
Svenska Ridsportförbundet och olycksfallsförsäkrad genom deras försäkringsbolag. Som 
medlem utför man vissa medlemsinsatser. Vilka det är beslutas av styrelsen. 

TRK ser gärna att även den privatuppstallades skötare, medryttare etc. också är medlemmar i 
TRK.  

 
Tävlande 
Om den privatuppstallade är tävlingsryttare ser TRK gärna att man tävlar för TRK. 

TRK ser gärna att även den privatuppstallades skötare, medryttare etc. (om de är 
tävlingsryttare) också tävlar för TRK.   

 

Dräktiga ston 
Dräktiga ston får inte vara uppstallade hos TRK.  

 

Övriga villkor 
 
………………….………………….………………….………………….……………………..…. 
 
………………….………………….………………….………………….……………………..…. 
 
………………….………………….………………….………………….……………………..…. 
 
Avtalstid och avtalets upphörande 
Detta avtal löper antingen tillsvidare eller under viss tid beroende på överenskommelsen i detta 
avtal med en (1) hel månads uppsägning som ska ske skriftligen, oavsett om det är den 
privatuppstallade eller TRK som säger upp avtalet. 

Uppsägningstiden inleds den första dagen i månaden efter att uppsägningen kommit in till TRK.  

Den privatuppstallade ska vid avtalets upphörande genast flytta häst, utrustning och andra 
tillhörigheter, avstäda senast använda boxplats och hage samt återlämna nyckeln/nycklar.  

 

TRK har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om  

● Hästen visar sig vara inte hanterbar eller olämplig att ha uppstallad på ridskola.  
 

● Den privatuppstallade har förlorat sitt medlemskap i TRK. 
 

● Den privatuppstallade har betett sig oegentligt. 
 

● TRK har rätt att häva avtalet om någon av punkterna i avtalet och dess bilagor inte följs.  
Se även rubriken Avgifter. Om avtalet hävs, ska hästen flyttas från TRK:s anläggning senast 
14 dagar efter hävningen.  
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Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.  
 
Underskrifter  
Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas eller överlåtas, har upprättats i 
två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.  
 
 
 
 
_________________________________  
Ort och datum  
 
 
_________________________________  _________________________________  
Namnteckning TRK:s firmatecknare Namnförtydligande  
 
 
 
_________________________________  _________________________________  
Namnteckning Privatuppstallad Namnförtydligande 

 

 

Även bilagorna ska signeras av TRK: firmatecknare och den privatuppstallade. Signeringen kan 
där vara med initialer. 


