Kontrakt- Skolehest
Navn oppstallør: ……………………………………………….
Navn hest: ………………………………………………….

Dersom det er behov for å bruke hesten i undervisning, vil oppstallør få tilbud om status som
skolehest. Hestene går som regel opp til tre ganger i uken.
Krav til skolehest:
• Hesten skal godkjennes av stallansvarlig
• Stallplass kontrakt signert av begge parter
• Hesten kan ries i skritt og trav på sporet og ulike rideveier
• Hesten skal kunne håndteres fra bakken av mindre erfarne ryttere
• Hesten kan lånes bort til egnede ryttere i undervisning med trener til stede
1. Hester som brukes i undervisning får 500kr redusert stalleie og prioritert plass på utegang
2. Det blir avtalt dager skolen kan bruke hesten på, og skolen har da førsterett på hesten.
Om hesten ikke blir brukt blir det gitt beskjed slik at eier kan ri selv på ettermiddag
3. Skolehest status gjelder også om eleven rir selv. Skolen kan dog låne hesten til andre
elever selv om oppstallør er til stede på timen
4. Hester som viser tegn til halthet eller sykdom blir ikke brukt i undervisning
5. Instruktørere/lærere skal til enhver tid prioritere sikkerhet. Instruktører skal justere
vanskelighetsgraden på undervisningen om det er behov
6. Det gjelder en gjensidig oppsigelsesperiode på 1 måned. Hvis hesten ikke brukes i
undervisning på en måned kan stallansvarlig avslutte skolehest status
7. Om hester lånes bort utenom undervisning må oppstallør selv ta ansvar for skade som
måtte skje på personer og utstyr
8. Skader på personer som skjer i undervisning er dekket av skolens forsikring. Oppstallør
må selv sørge for hestens forsikring (se Kontrakt – Stallplass)
9. Skolen stiller med eget utstyr til hesten. Hvis oppstallør vil låne utstyr til skolen skjer dette
på oppstallørs ansvar. Hver part har ansvar for å vedlikeholde eget utstyr
10. Om det er akutt behov kan skolen kontakte veterinær på vegne av oppstalløren dersom
oppstallør ikke kan kontaktes. Ved alvorlig skade kan skolen gjøre valg om hestens liv og
helse som er best for hesten dersom oppstallør ikke svarer
Utstyr som lånes til skolen skrives på bakside av denne kontrakten

Sted:………………………………… Dato:…………………………..
For Gjermundnes vidaregåande skule
………………………………………………………….
Stallansvarlig

Avtalen er godtatt av
……………………………………………………….
Oppstallør eller foresatt (oppstallør under 18)
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