
 

AVTAL FÖR KONTRAKTSRYTTARE 

 

Detta avtal reglerar kontraktsryttarens rättigheter och skyldigheter vid ridning och skötsel av 

häst/ponny som ägs av Tanums Ridklubb (TaRK) mellan föreningen/styrelsen samt 

personalen och kontraktsryttaren. Detta avtal är överordnat alla andra avtal för 

kontraktsryttare inom TaRK, skriftliga såväl som muntliga. Detta avtal har upprättats i två 

exemplar varav föreningen som hästägare tar ett exemplar och kontraktsryttaren tar ett 

exemplar. Detta avtal gäller från och med 2021 – 10 – 20. 

 

HÄSTÄGARE 

Hästägare: Tanums Ridklubb, Org. nummer: 855900-3119  

Adress: Grebbestadsvägen 2, 45791 Tanumshede  

Telefon: 0525-29297, e-post: info@tark.se 

Representant för hästägare, namn……………………………...………………………...…….. 

Underskrift: …………………………………......…………… Datum: …................................. 

 

KONTRAKTSRYTTARE 

Namn: …………………………………………………………………………...…………....... 

Personnummer: ………………………………………………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon, hem, mobil: ……………………………..……………………………………………. 

mailto:info@tark.se


Ryttare: ………………………………………………………………………………………… 

Underskrift: …………………………………......…………… Datum: …................................. 

 

HÄST/PONNY 

Namn: ……………..…………………………………………………………………………… 

Kön, födelseår, ras: ………………………………………………………..…………………… 

 

1. Avtalstid 

1.1 Avtalet för ovanstående kontraktsryttare gäller fr. o m ………………….....…... Fram till 

söndagen innan sista lektionsveckan innan sommaruppehållet i lektionsverksamheten. 

1.2 Den som är kontraktsryttare på häst/ponny enligt detta avtal innan sommaruppehållet har 

förtur till att vara kontraktsryttare på samma häst/ponny efter sommaruppehållet. 

 

2. Avtalets hävande 

2.1 Ömsesidig uppsägningstid är 2 månader. Uppsägning av detta avtal ska vara skriftligt och 

lämnas till hästägaren/personalen. Uppsägningen följer hela kalendermånader, t ex om avtalet 

sägs upp den 15 mars verkställs uppsägningen den 31 maj. 

2.2 Vid händelse av försäljning eller avlivning av den häst som kontraktsryttaren disponerar 

så sägs detta avtal upp omedelbart från det datum som hästen säljs eller avlivas. 

2.3 Tanums ridklubb har som hästägare rätt att omedelbart säga upp avtalet vid avtalsbrott. 

 

3. Att vara kontraktsryttare på Tanums ridklubb - TaRK 

3.1 Att vara kontraktsryttare är ett bra alternativ för den som vill rida lite mer, kanske tävla 

eller få insikt i hur det är att ha egen häst. 



3.2 För att bli kontraktsryttare måste man ha en god häst-och riderfarenhet, vana att kunna 

hantera hästen själv i olika situationer utan hjälp av ridinstruktör. Hästen kan reagera 

annorlunda när den rids enskilt. 

3.3 Varje häst kan endast ha en kontraktsryttare. Det kan vara häst som håller på att skolas in 

i verksamheten som kan vara lämplig för kontraktsryttare eller häst som redan finns i 

verksamheten. 

3.4 För att bli och vara kontraktsryttare ska man vara medlem i TaRK. 

3.5 Avtalet för kontraktsryttare kan tecknas av person som är över 18 år och för 

kontraktsryttare under 18 år är det målsman som tecknar avtalet och är ansvarig för att avtalet 

följs. 

3.6 För barn under 15 år krävs att målsman alltid är närvarande vid all hästhantering, 

hästskötsel och ridning. 

3.7 Kontraktsryttaren ska vara väl förtrogen med de regler och policys som gäller på TaRK, 

tex föreningens tobak-och drogpolicy. 

3.8 Det är kontraktsryttaren eller personalen som eventuellt informerar andra ryttare om detta 

avtal, att en specifik häst/ponny har en kontraktsryttare. 

3.9 Det är ridlärarna som avgör vem som är lämplig som kontraktsryttare. 

 

4. Rättigheter och möjligheter som kontraktsryttare 

4.1 Kontraktsryttaren har rätt att disponera hästen en dag varje helg, lördag eller söndag för 

främst uteritt eller lättare ridning på ridbanan. Ridning på ridbanan får vara max 60min (1 

timme) inklusive minst 10min framskrittning och 10min avskrittning. Uteritt får maximalt 

vara 90min (1,5 timme). Vid uteritt ska kontraktsryttaren alltid ha sällskap av minst ett annat 

ekipage. Undantaget är om hästen är skadad, sjuk eller måste disponeras i annan aktivitet. 

Vid förekomst av detta ska ridlärare informera kontraktsryttaren om detta och föreslå ett 

lämpligt hästbyte för det aktuella tillfället. 

4.2 Kontraktsryttaren ska rida minst en lektion per vecka för ridlärare, privat eller i ordinarie 

lektionsverksamhet. Kontraktsryttaren ska, så ofta som det är möjligt, rida hästen/ponnyn på 

sin lektion.  



4.3 Kontraktsryttaren kan inte överlåta ridpassen i punkt 4.1 till annan ryttare.  

 

5. Skyldigheter som kontraktsryttare 

5.1 De regler som finns för säkerhet, skötsel av hästen och ridning ska följas. Det är 

kontraktsryttarens skyldighet att vara uppdaterad på dessa regler, till exempel vilka regler 

som gäller för ridning i ridhuset.  

5.2 De regler som finns gällande säkerhetsutrustning vid ridlektion/hästhantering ska följas 

vid all ridning på och hantering av kontraktshästen.  

5.3 Vid uteritter ska kontraktsryttare skriva på stalltavlan vilka som rider ut och när man 

beräknas vara tillbaka (glöm inte att sudda vid hemkomst). Vid mörker eller skymning under 

hela eller delar av uteritten ska både häst och ryttare använda tillräckligt med reflexer för att 

synas för bilister och andra trafikanter. Tänk på att följa trafikreglerna. Det inte är tillåtet att 

rida i motionsspår eller på gång/cykelvägen. Möter man någon ska man alltid rida  lugnt och 

efter varandra (inte i bredd) samt om möjligt säga hej. Minst en ryttare ska ha med 

fungerande mobiltelefon för att kunna ringa om man behöver hjälp. 

5.4 Vid all ridning och skötsel av hästen ska kontraktsryttaren alltid ha hästens hälsa och 

välmående i fokus. Det krävs då en tydlig dialog med ridlärare kring hur hästen ska/får ridas. 

Det innebär bl.a. att ridpasset ska vara meningsfullt både för hästen och dig som 

kontraktsryttare, ett samspel mellan ryttare och häst. Omväxling, koncentration och 

målmedvetenhet i ridningen är viktigt! 

5.5 Respektera hästens hagvistelse, fodringstider och vilotider. 

5.6 Det ingår även skyldigheter att sköta häst och utrustning enligt punkt 6 nedan. 

5.8 Kontraktsryttare ska genomföra jourpass enligt bilaga I. 

 

6. Skötsel av häst och utrustning 

6.1 Hästen ska visiteras och skötas om ordentligt innan och efter ridpasset. 

6.2 Om hästen blivit svettig under ridpasset ska den även svampas/spolas av. 



6.3 Utrustning (sadel, träns, och ev. martingal eller svanskappa) ska putsas efter varje 

användning och om ev. benskydd blivit smutsiga ska dessa tvättas/spolas av. 

6.4 Hästens box ska mockas den dag man rider. Morgonjouren mockar på morgonen och 

lägger in strö, men man ska ta bort det som blivit i boxen efter det. 

6.5 Man får fläta hästens man/svans men flätorna ska tas ur innan man lämnar hästen. Man 

får inte på något sätt frisera/klippa hästen. 

6.6 Man får lov att använda sin egen utrustning på kontraktshästen om ridlärare godkänt 

utrustningen och att den är korrekt inpassad innan användning. 

6.7 Om hästen har tappat en sko, ådragit sig en skada eller liknande ska en ridlärare 

kontaktas. 


