Oppstalling:
Søknad om oppstalling sendes/leveres skriftlig på eget skjema til driftsleder. Driftsleder innstiller til styret.
Styret vil ved første anledning behandle søknaden. Stallplass leies ut etter langtids- og korttidskontrakter. Alle
som får tilbud om oppstalling tas inn med en "prøvetid" på 3 måneder.
Hesteeier som ønsker å ta hesten vekk fra senteret i perioder, må gi beskjed minst 14 dager i forveien på mail.
For å få reduksjon i stall-leien, må hesten være fysisk borte i minimum 14 dager. Boksleie ved tom boks etter
14 dager er kr. 2.075,- (kr.519,- pr. uke) pr. måned. All reduksjon av oppstallingsavgiften må avklares med
driftsleder på forhånd.
Under avviklingen av sommerferien ved SJR i perioden rideskolen er stengt, vil ansatte fôre og ha stallvakter.
Framleie er ikke tillatt. Boksen kan maksimalt stå tom i 3 sammenhengende mnd., dersom annet ikke er avtalt
med driftsleder. Etter dette er kontrakten ugyldig og boksen kan dermed, i regi av SJR, kunne leies ut til noen
andre.
I sammenheng med avvikling av store stevner kan det være mulig at hesten må flyttes ut av anlegget i perioden
stevnet pågår. SJR vil her avtale nærmere med hver enkel som skulle bli berørt av dette.
Oppsigelsestiden for langtidskontrakt er en påfølgende måned etter oppsigelsesdato.
Korttidskontrakt er mulig for en bestemt periode, men maks 4 måneder. Oppsigelsestiden er gjensidig 14 dager
fra oppsigelsesdato. For øvrig gjelder samme regler som for langtidskontrakt. Skulle oppstalling vedvare utover
avtalt leieperiode er oppsigelsestiden en påfølgende måned fra oppsigelsesdato.
Alle oppstallatører må være med på buvaktordningen.
Det forventes at hesteeier deltar på de dugnader som det blir innkalt til.
For flere opplysninger og regelverk ang. oppstalling ved SJR viser vi til Oppstallingskontrakten.
Alle hester oppstallet ved SJR's anlegg kan vederlagsfritt bruke ridehaller og baner. De kan også delta i
undervisning på skoleparti (etter fastsatte satser) dersom SJR finner dette mulig. Deltaking på kurs skjer etter
avtale med instruktør, og rytter plikter å følge den instruksjonen som blir gitt.
Følgelig må alt utstyr som har blitt brukt i forbindelse med trening/ mosjon, flyttes tilbake på plass etter bruk.
Lys må selvfølgelig alltid slås av etter bruk! (sistemann skrur av)

