
OPSTALDNING
AF EGEN HEST 



Egen hest på Sydfyns Fri Fagskole
Hvis du gerne vil have din hest med på Sydfyns Fri Fagskole, har vi her et 
par nyttige oplysninger til dig, dine forældre og din hest.

OPSTALDNING:
Skolens heste går i løsdrift, og har mulighed for frit at gå ude eller inde. Elevernes egne heste 
går enten i deres egen løsdrift stald, og har mulighed for at danne rangorden i denne flok eller 
bliver integreret i skolens hesteflok alt efter forholdene. De fleste typer heste kan gå i løsdrift 
uden problemer.

ANSVAR: 
Sydfyns Fri Fagskole har intet direkte ansvar for dig, dine ting eller din hest. Derfor skal dine 
forældre have tegnet en ansvarsforsikring for dig som rytter. Du skal sammen med alle de 
andre indgå aktivt i et forpligtende fællesskab omkring ansvar og orden i stalden og omkring 
hestenes velfærd. Hvis du låner din hest ud, så er det dit eget ansvar, hvis der sker noget med 
den eller andre.

UNDERVISNING:
I skal følge ridelærerens undervisning, som foregår på banen eller ude i naturen. Din hest er din 
egen hest, og ikke en udlejningsgenstand. Derfor anbefaler vi, at du rider din hest selv, og ven-
ter med at få en veninde til at ride den, indtil du kender alle eleverne, der skal ride. Vi lægger 
meget vægt på hestens velfærd og handler ud fra ”horsemanshippens” grundregler, for at få 
et harmonisk samspil mellem hest og rytter. Det forpligtende fællesskab er nøgleord i omgang 
med hestene og menneskene samt over for skolens regler og traditioner. Vi forventer, at du 
deltager positivt og aktivt i dagligdagen, så vi får det sjovt sammen.

OM DIN HEST:
Hesten skal være vaccineret når den kommer, og selvfølgelig skal den være sygdomsfri. Vi 
anbefaler, at hesten har fået raspet tænder, så vi kan arbejde med dig og din hest 100 %. Vores 
ridelærer hjælper dig med at tjekke hesten når I kommer.

Hvis I har brug for dyrlægen så er det ridelæreren, der vurderer situationen og ringer til 
dyrlægen. 

Ridelæreren eller en anden ansvarlig voksen er altid til stede, når dyrlægen bliver kaldt ud. Din 
hest skal også tilses af en hovsmed. Skolen bestiller smeden efter behov, eller tilmelder he-
stene i smedens pasningsordning. Skolens heste går pt. uden sko og får ordnet hove ved en 
hov-trimmer, hvis turnusordning det også er muligt at tilmelde sig.
Sydfyns Fri Fagskole følger dyrlægens ormekurstrategi, som alle heste på skolen skal deltage i. 
Vi anser som udgangspunkt dækkener mest som en ulempe for hestene og deres sikkerhed. Vi 
anbefaler ikke at benytte dækkener, men i stedet at lade hestene danne pels. 
Evt. lad os se tiden og hestene an.
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AFTALE OM OPSTALDNING:
I får en aftale om opstaldning, som du og dine forældre bedes udfylde og returnere til 
skolen, inden hesten ankommer.
Depositum indbetales inden start af opstaldning.
Aftale om hvornår hesten skal komme aftales med ridelæreren og du skal selv være til 
stede, når din hest kommer, og være på skolen de første dage efter.

OPSIGELSE AF OPSTALDNING:
Aftale om opstaldning kan opsiges inden udgangen af måneden og der betales opstald-
ning for hele måneden, selvom man tager hesten hjem inden.

SÆRLIGE VILKÅR:
Al ridning foregår efter gældende regler på Sydfyns Fri Fagskole. Reglerne oplyses af 
ridelæreren. Er der problemer forbundet med din hests opstaldning på skolen, kan ridelæ-
reren til en hver tid træffe afgørelse om, at hesten må hjemsendes.

TIL DINE FORÆLDRE:
Prisen for opstaldning er: kr. 500,00 for islænder, kr. 700,00 for ponyer og kr. 1000,00 
for store heste om måneden alt foder incl. I skal påregne en udgift til ormekur på ca.kr. 
500,- til hele skoleåret. Derudover skal der i starten af skoleåret betales et depositum på 
kr. 2000,00 til dyrlægeudgifter. For dyrlægeregninger vil skolen lægge ud, mens hovsme-
deregninger bliver sendt direkte hjem til jer. I kan trygt stole på, at jeres barn og hest vil får 
det bedst mulige udbytte af skoleåret.
I er som forældre til en hver tid velkomne til at kontakte skolen eller ridelæreren, for at 
høre hvordan det står til i stalden. 



www.sydfynsfrifagskole.dk


