
           

 

STALLREGLER ALTA HESTESENTER 

 
ÅPNINGSTIDER I STALLEN: 

Mandag - Fredag: 08:00-22:00  

Lørdag - Søndag: 08:00-22:00 

(unntak klareres med daglig leder) 

 

1. Alle brukere av Alta Hestesenter plikter å bidra til et positivt miljø. Baksnakking og 

negativ omtale av andre skal ikke forekomme. Vi hjelper hverandre uavhengig av 

erfaring eller alder. 

2. Leietaker er selv ansvarlig for forsikring av seg selv, hesten og utstyret. 

3. Alle som benytter seg av anlegget skal ha fokus på orden, hestevelferd og HMS. 

4. Det er påbudt med hjelm under all ridning og kjøring. 

5. Røyking er forbudt på ridesenterets område. Snus skal kastes i søppeldunk. 

6. Stallgang og rømningsvei skal holdes ryddig til enhver tid. 

7. Det skal kun henge en grime og leietau samt to stk dekken på hver boks. Våte dekken 

skal henges på merkede plasser på tørkerom. 

8. Barn under 10 år skal ikke oppholde seg i stallen alene, men ha følge av en myndig 

person.  

9. Siste som forlater stallen om kvelden er ansvarlig for lukking og stenging av stall og 

ridehus. Slukke lys, sjekke at alle bokser og gitter er lukket. 

10. Stallgangen skal IKKE kostes på ettermiddag/kvelden når hestene er inne (unngå 

astmaplager). 

11. Ved møkking av boks skal flis o.l. som havner utenfor bokses kostes inn igjen. 

12. Stallen er hestenes hjem; roping, løping og annet uro skal unngås. 

13. Kost, greip, trilllebår o.l. utstyr skal settes på anvist plass når det ikke er i bruk. 

14. Hestene skal til enhver tid ha tilgang til rent vann inne og ute. 

15. Det skal møkkes til hesten hver dag inne, og jevnlig ute i paddock. (Dersom 

oppstallører velger å skrape paddocken med traktor fri for snø og møkk må bortkjøring 

av dette gjøres for egen kostnad. Dette skal ikke levnes på området eller i container). 



16. Hestebæsj, utenom i boks og paddock, skal fjernes umiddelbart og legges i 

møkkacontainer. Dette gjelder også på ridestien. 

17. Oppstallører plikter å skyve hestebæsj fra øvrige turstier ut av veien umiddelbart. 

Dette er nødvendig for at allmenheten ikke skal bli irritert på hest i trafikk/turstier. 

18. Leietaker har ansvaret for å se til at hesten får nødvendig stell og pleie, sårbehandling, 

medisinering, hovpleie og veterinærer ved behov.  

19. Alle hester som står fast på anlegget eller skal inn i anlegget skal være vaksinert i 

henhold til Norges rytterforbunds sine regler om vaksinasjon. Dette skal fremvises for 

de ansatte/styremedlemmer før hester skal inn i anlegget. 

20. Hesten skal stelles i boks eller på anvist plass. Bruk av midtgang (oppstallørdelen) til 

oppsaling er forbudt. De som skal vaske/spyle hesten har førsteretten til bruk av 

vaskespilt. 

21. Utegangshester og gjestehester har førsteretten til bruk av oppsalingsplasser. 

22. Vaskespilt skal kostes og rengjøres umiddelbart etter bruk. 

23. Bytting av foringer kan gjøres internt, men skal gis beskjed om det til daglig leder 

samt felles oppslagstavle. 

24. Hunder skal være i bånd på rideklubbens område, dette gjelder også på ridestien. 

25. Ridehus og rideskolen har egne regler som til enhver tid skal følges.  

26. Oppstallører plikter å følge rutinebeskrivelse for kvelds og helgeforing, og for øvrig de 

ansattes anvisninger.  

27. Leietaker plikter å informere sine forryttere/hestepassere om de til enhver tid 

gjeldende stallregler. Stallregler for Alta Hestesenter skal være vedlagt i 

forrytterkontrakt eller kommunisert til forrytter/hestepasser på annen måte. 

 

Styret 20.04.21 

 

 

 


