RETNINGSLINJER FOR TILDELING OG DISPONERING AV
STALLBOKSER I ÅSANE RIDEKLUBB

1. TILDELING AV STALLPLASS I ÅRK
Tilbud og tildeling av boks skal skje skriftlig fra styret sin epostadresse.
Prioritet 1
Oppstallør som har hest/ponni og som ønsker hest/ponni nummer to av sportslige grunner.
Og Oppstallør som har plass i rideskolestallen som ønsker plass i privatstallen.

Prioritet 2
Elever i ridekolen i ÅRK som kjøper egen hest/ponni.
Forryttere til hester/ponnier i ÅRK.

Prioritet 3
Øvrige søkere.

Generelle presiseringer:
For alle kategorier blir det i hovedsak lagt vekt på sportslig aktivitet.
Det er ønskelig at oppstallører benytter seg av treningstilbudet i klubben.
Oppstallører kan ikke reservere boks i mer enn 3 måneder. Dette gjelder fra den dag de takker ja til
boksen. Det kan søkes styret om forlengelse av denne fristen.
Aksept av tildeling av boks innebærer også aksept av ÅRK sin oppstallingsavtale. Man får tildelt en
bestemt boks, men ÅRK kan flytte hester dersom det er nødvendig av hestevelferdsgrunner.
Dersom oppstallør av ulike årsaker ikke lengre benytter seg av stallplassen skal styret informeres og
motta søknad om å beholde boksen. Hovedregelen for tom boks er 6 måneder.

2. FREMLEIE AV BOKS
Iht. Oppstallørkontrakt § 3 (2) er det som hovedregel ikke anledning til fremleie av tildelt boks. Ved
spesielle omstendigheter, kan oppstallør søke om fremleie i en begrenset periode. Det er mulig å
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søke om fremleie i en begrenset periode ved spesielle omstendigheter inntil 10 mnd Fremleie kan
bare innvilges dersom det ikke er ledige bokser. Ved ledige bokser, må oppstallør betale anleggsleie.
Forlengelse må søkes om i god til før utløp av avtale om fremleie og minimum 1 måned før avtalen
utløper.
Styret behandler hver enkelt søknad om fremleie individuelt.
Styret har råderett over ledige bokser og bokser som har fått godkjent fremleie. Disse tildeles etter
venteliste og etter klubbens retningslinjer for tildeling av stallplass.

3. ANNET VEDRØRENDE OPPSTALLING I ÅRK
Tildeling av vindusboks
Ledige vindusbokser vil bli tildelt etter ansiennitetsprinsippet etter inngått oppstalløravtale.

Bytte av boks for eksisterende oppstallører
Dersom en oppstallør av ulike grunner ønsker å bytte boks må dette søkes om til styret. Dette vil bli
vurdert når ÅRK har ledige bokser.
Styret vil søke å innfri ønsker for dette med annsienitet i forhold til når søknad har kommet inn til
styret.
Generelt vil hestevelfredsårsaker være tungtveiende ved tildeling av ny boks.
Styret vurderer innkomne søknader og begrunnelser og tildeler etter prinsipp om hestevelferd og
ansiennitet.

Vedtatt i styremøte 11.09.2018
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