
Rideskoleavtale 
 

Elevens navn:      Tlf: 

Adresse:      E-post: 

Type kurs:      

 

Faktureres månedlig og betales innen forfall.  

 

Når du låner hest av oss skal du: 

• ordne klart mat (kraftforlister henger på fôrrommet) som gis etter ridning 

• sjekk alltid vannet når du kommer, og om hesten ikke har vann må du gi den vann 

• hesten hentes ute, pusses godt over (bruk massasjebørsten godt for å få i gang 

blodomløpet), børst godt over kropp, bein og under magen. Bruk en myk børste eller tørr 

klut i ansiktet. Børst og ta høvene. Man og hale børstes igjennom. Har hesten sår, hevelser 

eller har mistet sko må du gi beskjed om dette, og sjekke om hesten er halt og om du kan ri 

den før du saler på. Følg lister om utstyr og dekken. 

• skritt opp i minimum 10 min før din time og ned i minimum 10 min etter timen. Alltid 

skritteteppe når det er kjølig. 

• børst godt over hesten etter ridning, svettemerker og all sand skal bort. Vask med vann om 

nødvendig. Tørk og sett på dekken før du setter ut 

• utstyr rengjøres etter bruk (hodelag, sal og gjord pusses, sjabrak og bandasjer børstes), vått 

utstyr henges til tørk 

• ta møkk og rengjør der du har stått, rydd på plass alt du har brukt 

• skriv kort hva du har gjort og om hesten har sår/skader eller noe er utenom det vanlige, i 

hesten sin dagbok (messenger gruppe) 

Ellers så skal instrukser og regler ang hestene, og stallregler følges (oppslag i stallen). 

Er du syk eller ikke kan komme i stallen, så må du gi beskjed så tidlig som mulig. Du kan gjerne selge 

timen din til en annen elev ved skolen, men gi beskjed. Håndtering og ridning er på eget ansvar. 

 

Avtalen kan sies opp med 1 mnd varsel gjeldene fra 1. i mnd.  

Avtalen gjelder fra: 

 

____________________     ____________________        

Rideskoleelev/forelder      Hesteeier  

 


