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Avtal för hästskötare på Djur och Kulgården  
 

Häst: Datum för tillträde: 

Hästskötare: 

Namn:  

Adress: 

Postadress: 

Telefonnummer: 

Personnummer: 

 

Vårdnadshavare (om omyndig): 

Adress (om annan än ovan): 

Postadress (om annan än ovan): 

Telefonnummer: 

Personnummer: 

Omfattning 
 ☐ Hel ☐ Halv, lördag ☐ Halv, söndag 

Vid hel omfattning har hästskötaren tillgång till ovan angiven sköthäst: lördagar, söndagar och övriga helgdagar 

där ridning ingår med 1 timme/dag. Tillgång till hästen för skötsel/ridning gäller mellan klockan 10.00-13.00 och 

15.00-19.00. 

När omfattningen är halv så ingår ridning med 1 timme den dag som detta avtal avser, enligt ovan angiven 

omfattning. Reglering av ridning på övriga helgdagar sker genom överenskommelse mellan hästskötarna. 

Vardagskvällar efter 17.00 har du möjlighet att sköta om din sköthäst, material och stallplats. Ridning är inte 

tillåten.  

För deltagande i tävling eller kurs fordras tillstånd av gårdsföreståndaren.  

All ridning och vistelse i stallet sker på egen risk. Ridningen måste anpassas efter den aktuella hästen samt det 

underlag eller väder som råder. Uteritt ska prioriteras före ridning på ridplan. Hoppning eller träning på ridplan 

är ej tillåtet om det inte finns speciella undantag som godkänts av gårdsföreståndaren. 

Omyndig hästskötare får ej hantera hästen utan tillsyn av vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen. 

Åtagande för hästskötare 
Hästskötaren åtar sig att: 

● Ansvara för att hanteringen av hästen sker i enlighet med föreningens anvisningar.  

● Ansvara för material som används och för att stall, paddock, fikastuga och gård hålls i trevligt skick i 

enlighet med föreningens anvisningar.  

● Ansvara för stalltjänst enligt schema som fastställs av den som föreningsstyrelsen utsett som 

hästskötaransvarig. Med Stalltjänst menas att hästskötaren ansvarar för gårdens alla djur under det dygn 

som hästskötaren har stalltjänst. Arbetsuppgifter finns specificerade i särskilda rutiner. Rutinerna kan 

komma att ändras beroende på vilka djur som finns på gården och efter årstid. Observera att omyndig 

hästskötare ska ha en vårdnadshavare eller annan lämplig vuxen med under stalltjänsten. 

Stalltjänsten fördelas på samtliga hästskötare enligt scheman som fastställs av den som 

föreningsstyrelsen utsett som hästskötaransvarig. Stalltjänsten omfattar alla storhelger och helgdagar 

under året samt vardagkvällar. Om hästskötare/vårdnadshavare, eller den som hen anlitar i sitt ställe, 

uteblir från schemalagd stalltjänst är hästskötaren/vårdnadshavare skyldig att erlägga vid varje tidpunkt 

gällande straff-/jouravgift. 

Ny hästskötare (och vårdnadshavare) ska vara med och ”gå bredvid” av föreningsstyrelsen utsedd 

hästskötaransvarig för att se och lära sig gällande rutiner innan den egna stalltjänsten kan påbörjas. Den 
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hästskötaransvarige avgör när den egna stalltjänsten kan påbörjas. Stalltjänst utförs enligt föreningens 

särskilda anvisningar och rutiner. 

● Ansvara för jour enligt schema som fastställs av den som föreningsstyrelsen utsett som 

hästskötaransvarig. Med jour avses att finnas tillgänglig på telefon för att vid behov vägleda den/de som 

har stalltjänst. I jouren ingår även ansvar för stalltjänst blir utförd om den/någon av de som har 

schemalagd stalltjänst får förhinder och inte lyckats anlita någon att göra stalltjänsten i sitt ställe.   

● Inte klippa eller raka hästen. 

● Delta på hästskötarmöten som sker vid några gånger per termin. Mötena är obligatoriska för samtliga 

hästskötare samt för vårdnadshavare till omyndig hästskötare. 

● Delta i gårdsunderhåll och vid sättning och rivning av hagar. 

● Tillsammans med övriga hästskötare anordna föreningsaktiviteter minst en gång per termin. 

● Vara en förebild för andra i stallet och uppföra sig enligt KFUM Sveriges uppförandekod. Uppträd 

därför ordentligt och hjälpsamt både mot hästar och kamrater.  

● Visa hänsyn till omgivningen, alla tycker inte om att möta hästar. 

● Efterleva Östersunds kommuns lokala ordningsföreskrifter och respektera allemansrätten. Ridning är 

t.ex. inte tillåtet på motions- och skidspår eller på ömtålig mark som exempelvis ängar eller sådd åker.  

● Sparka undan hästspillning från vägarna vid ridning.  

● Underhålla material som sadel, tyglar och träns. Underrätta gårdsföreståndaren om material har skador, 

borstar bör bytas etc. 

● Inte ge någon annan möjlighet att nyttja ovan angiven tillgång till ridning. 

Då gården behöver tillgång till sköthäst 
Vid särskilda tillfällen då föreningen är i behov av hästen som t.ex. vid ponnyridning på Jamtli och aktiviteter på 

gården så har föreningen rätt att använda sköthästen. Istället får hästskötaren använda hästen en vardag i 

överenskommelse med gårdsföreståndaren. Reglering ska ske senast nästkommande månad. 

Under gårdsföreståndarens sommarsemester kan hästen komma att hyras ut. Om hästen ska hyras ut har du som 

hästskötare förtur.  

Reglering av erlagd avgift får begäras i efterhand om föreningens användning av hästen medfört att 

hästskötarens tillgång till hästen förändrats väsentligt. Med väsentligt menas att föreningens användning av 

hästen minskat hästskötarens möjliga ridtimmar till mindre än hälften av tillgängliga timmar under en och 

samma kalendermånad. Reglering får ske proportionerligt med minskade ridtimmar. Reglering görs på faktura 

för kommande månads hästskötaravgift. 

Sjukdom och olycksfall 
Vid sjukdom eller skada på hästen återbetalas erlagd avgift endast om hästen är sjuk eller skadad i mer än två 

veckor.  

Uppsägningstid 
Avtalet gäller fortlöpande med en ömsesidig uppsägningstid om en kalendermånad räknat från närmast 

efterföljande månadsskifte. Vid misskötsel av sköthästen eller händelser som strider mot detta avtal har 

föreningen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.  

Ifall sköthästen är en foderhäst och foderavtalet sägs upp av den rättmätige ägaren sägs även detta avtal upp. 

Uppsägningstiden kan i sådant fall förkortas av att hästen flyttar från gården tidigare än en månad från det att 

foderavtalet sägs upp.  

Uppsägning görs skriftligen till hastskotare@yahoo.com alternativt via post till Djur och Kulgården, 

Kolvedsvägen 78, 831 73 Östersund.  

Avtalet får inte överlåtas i andra hand.  

Vid uppsägning på grund av byte till annan sköthäst gäller ingen uppsägningstid. Byte av sköthäst sker dock 

tidigast vid närmast efterföljande månadsskifte och efter upprättande av nytt avtal. 

Hästskötaravgift 
Hästskötaravgift faktureras månadsvis i förskott. Avgift debiteras enligt vid varje fakturering gällande prislista. 

Avgiftsändringar aviseras minst en månad i förväg.  
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Medlemskap 
Hästskötaren ska vara medlem i föreningen. 

 

Underskrifter 
I det fall då hästskötare är omyndig måste avtalet läsas och undertecknas av vårdnadshavare. 

Hästskötare 
Genom min namnteckning nedan så accepterar jag att följa föreningens regler och intygar att: 

Jag har läst och förstått avtalet 

Jag godkänner de regler och bestämmelser som finns i avtalet och dess bifogade dokument och lovar följa dem 

Jag är medveten om att jag kan bli av med sköthästen om jag bryter mot detta avtal 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Underskrift hästskötare    Namnförtydligande 

 

Vårdnadshavare 
För hästskötare som är omyndig har vårdnadshavare det fulla ansvaret för hästskötarens efterlevnad av detta 

avtal.  

Genom min namnteckning nedan så accepterar jag att följa föreningens regler och intygar att: 

Jag har läst avtalet och dess bifogade dokument och ansvarar för att ovan nämnd hästskötare har förstått 

innehållet. 

Jag är införstådd i att detta avtal innebär förpliktelser även för mig som vårdnadshavare.  

Jag är medveten om att jag kan bli av med min sköthäst om jag bryter mot detta avtal 

Jag är införstådd i att jag ansvarar för uppsikt och tillsyn över hästskötaren och att hästskötaren har en 

vårdnadshavare eller annan lämplig vuxen med vid hantering av gårdens djur. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

För föreningen 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Underskrift hästskötaransvarig   Namnförtydligande 

 

 

Välkommen som hästskötare hos oss. 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav hästskötaren och Djur och Kulgården har erhållit var 

sitt. 

 

 

 

 

 

 

Information: 

Prislista finns på föreningens webbplats 

Stallrutiner finns att läsa på föreningens webbplats 

Broschyren ”Välkommen till stallet” finns på föreningens webbplats 

Broschyren ”Allemansrätten – ridning” finns på föreningens webbplats 


