Pr.24.03.2020

Reglement for Stall Søve
§1. Alle som har stallplass må forplikte seg til å utføre det daglige arbeidet i stall og luftehavner etter
skriv «Egen hest på Søve», samt utføre oppgaver som stallvakt, se skriv «Arbeidsbeskrivelse for
stallvakter». Dette gjelder både i helger, høytider og skoleferier, utenom sommerferie. Det er pliktig
frammøte på stallmøtene som avholdes en gang pr. måned.
§2. Stallansvarlig lager vaktlister, også for helger og høytider. De oppsatte vaktene skal følges.
Stallansvarlig skal underrettes og godkjenne eventuelt bytte av vakter. Stallansvarlig ajourfører
vaktliste slik at alle skal være trygge på at hestene får sitt daglige stell.
§3. Elevene har til enhver tid ansvar for orden og renhold i, og omkring stallen. Det samme gjelder
luftehavnene. Elevene har også ansvar for å holde i orden utstyr i stallen. Alt utstyr skal kontrolleres
før og etter bruk. Feil og mangler skal rapporteres til stallansvarlig. Vognene skal settes på plass i
vognskjulet. Hindermateriell og annet utstyr skal ryddes på plass umiddelbart etter bruk.
§4. Elevene plikter til enhver tid til å bidra til et positivt samarbeid og omgangstone med medelever i
stallen. Eleven forplikter seg til å rette seg etter gjeldende regler ved skole og stall.
§5. Alle hester skal leies i grime med leietau, eller i hodelag til og fra luftehavnene. Hestene leies til
og fra ridebane og ridehall. Påstigning på utsiden av stallen skal kun skje ved turridning.
§6. De som benytter seg av hesten utenom skoletiden må selv bære ansvar for skade som måtte
oppstå på personer, utstyr eller annet. Skolen står kun ansvarlig for skader som oppstår i
undervisningstiden. Hjelm er alltid påbudt ved ridning, ved handtering av hest for hand (longering,
tømmekjøring, i rundpaddock og lignende), og ved kjøring med lett vogn. Sikkerhets vest er påbudt i
undervisningen ved sprangridning og ridning i terrenget. All ferdsel med hest ved skolen, i trafikken
og i nærmiljøet skal foregå med aktsomhet. «Ferdsel med hest i nærmiljøet» er et obligatorisk tema
på første stallmøte ved skolestart sammen med brannsikkerhet.
§7. Vårvedlikehold i stall, havner og utstyr for hest. Før årets slutt skal alle elever som har hatt hest i
stallen være med på rengjøring og vedlikehold av stallen med alle rom, skap og skolens utstyr som
benyttes for undervisning innen hestefag. Her inngår også vognskjul og alle kjøretøy, utstyr og
seletøy. Dette arbeidet utføres i mai-juni etter at hestene kan gå i luftehavnene hele døgnet. Elever
som har, eller har hatt hest i stallen i inneværende skoleår, som avstår helt eller delvis fra
vårvedlikehold, vil bli fakturert en ekstra månedsleie.
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§8. Avtalen inkluderer stallplass, fòr, strø og saltstein, samt håndredskap for renhold av bokser og
fellesarealer. Fòr er definert som: Komplett og betfiber, multivitaminer og høy. Ved ønske om andre
fòrtyper må eier skaffe, og dekke kostnaden for dette selv. Vannbøtter og dunker som følger boks og
havn må erstattes dersom disse ødelegges.
§9. Skolen fakturerer stalleie månedsvis. Veterinækostnader og hovpleie dekkes av hesteeier.
Veterinækostnader i forbindelse med skader eller uhell som oppstår i forbindelse med at hesten er
utlånt til bruk i skolen dekkes av skolen. Hester som lånes ut til undervisningen må få regelmessig
hovpleie og være skodd. Alle hester oppstallet må få regelmessig hovpleie.
§10. Elever står fritt til å flytte hesten ut fra Søves stall dersom dette er ønskelig. Oppsigelsestiden
er 2 måneder. Den må være skriftlig og leveres stallansvarlig. Oppsatte stallvakter i
oppsigelsestiden skal gjennomføres på vanlig måte, selv om hesten flyttes ut før oppsigelsestiden er
utløpt. Boks skal vaskes etter utflytting, og havn skal rengjøres.
§10. Tilbud om stallplass er åpent for alle elever ved skolen. For fortrinnsrett til stallplass, se søknad
om leie av stallplass ved Søve. Avtale om leie av stallplass for andre enn elever ved Nome
videregående skole inngås i enkelte tilfeller dersom hester er ønsket ut fra undervisningsbehov, eller
det er ledig kapasitet.
§12. Avtale om stallplass opphører automatisk dersom hestens eier/bruker slutter som elev ved
skolen.
§13. Hesteeier sørger selv for all transport av hesten, utenom undervisning dersom ikke annet er
avtalt.
§14. Gyldig vaksinasjonsattest og egenerklæring skal forevises før hestene kommer til Stall Søve.
§15. Søve fraskriver seg ethvert ansvar for uriktige opplysninger i søknad om stallplass, samt hester
tatt inn og brukt i undervisningen med bakgrunn i slike forhold. Er det gitt stallplass ut fra feil
opplysninger om hesten, vil dette medføre umiddelbar oppsigelse av plassen.
§16. Forsikringer for elever, hester og utstyr. Elevene er forsikret dersom arbeidsuhell oppstår under
stallvakt. Eleven må selv sørge for forsikring av hest, utstyr og annet som tas med til stallen.
Obs! Det er ikke alltid innboforsikring dekker like mye etter at eleven har flyttet på hybel. Ta kontakt
med eget forsikringsselskap og undersøk dette. Dersom det er ønskelig med egen forsikring av
hesten må eier selv sørge for og dekke kostnaden med dette.
§17. Brudd på reglement. Utstyr som ligger og slenger beslaglegges. Avgift på kr.20,- må betales for
å få det utlevert. Dårlig samarbeid, omgangstone, uorden og forsømmelse av forpliktelser knyttet til
stallvakt eller egen hest, samt øvrige brudd på reglementet fører i første omgang til en muntlig
advarsel. Ved eventuell gjentagelse gis det en skriftlig advarsel. Bedres ikke forholdene, er det
grunnlag for oppsigelse av stallplassen.
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