
	  

Regler	  för	  tilldelning	  av	  stallplats	  på	  Axelgård	  	  	  
Reviderade	  av	  Axelgårdkommittén,	  godkända	  av	  styrelsen	  20160808	  

	  Gemensamma	  regler	  (	  gäller	  även	  ponnystallet)	  	  	  

Endast	  en	  ponny/häst	  per	  aktiv	  ryttare	  i	  TORNs	  stallar.	  	  	  

Utnyttjande	  av	  tilldelad	  stallplats	  får	  ske	  först	  efter	  det	  att	  Axelgårdskommittén/styrelsen	  
och	  stallplatsinnehavaren	  utväxlat	  underskrivna	  kontrakt	  för	  den	  aktuella	  perioden.	  	  	  

Ponny	  /	  häst	  skall	  vara	  veterinärbesiktigad	  före	  första	  installning	  och	  vaccinerad	  mot	  
influensa	  årligen.	  Intyg	  härom	  ska	  lämnas	  på	  begäran.	  	  	  

Ryttare	  och	  ev.	  medryttare	  ska	  vara	  medlem	  i	  TORNs	  Ryttarförening.	  	  	  

Axelgård	  

Axelgårdskommittéen	  är	  ansvariga	  för	  tilldelning	  av	  permanent	  boxtilldelning(enligt	  
styrelseprotokoll	  20140414)och	  skriver	  tillsvidarekontrakt.	  

Vid	  tillfälle	  där	  styrelsen	  beslutar	  om	  inflyttning	  av	  häst/ponny	  mot	  Axelgårdskommitteéns	  
medgivande	  ska	  det	  vara	  tydligt	  tidsbegränsat.	  (enligt	  styrelseprotokoll	  2015-‐10-‐12)	  

Boxplatserna	  är	  TORNs	  egendom	  och	  fördelas	  av	  Axelgårdskommittén.	  	  	  

Provkontrakt	  på	  6	  (sex)	  månader	  eller	  mindre	  kan	  tillämpas	  för	  nya	  hyresgäster.	  	  	  

Ansökan	  avseende	  perioden	  från	  1	  september	  till	  30	  juni	  ska	  vara	  Axelgårdskommittén	  
tillhanda	  senast	  31	  mars.	  Kontrakt	  baserade	  på	  dessa	  ansökningar	  tecknas	  under	  maj.	  
Ansökningar	  inkomna	  efter	  31	  mars	  behandlas	  endast	  i	  mån	  av	  uppkomna	  vakanser.	  	  	  

Axelgårdskommittén	  kan	  förvägra	  viss	  ponny/häst	  uppstallning	  (exempelvis	  hingst	  eller	  föl).	  	  	  

Är	  stallplatsinnehavaren	  mellan	  16	  och	  18	  år	  fordras	  föräldrars	  medverkan.	  Även	  efter	  
myndighetsålder	  är	  det	  önskvärt	  att	  föräldrar	  eller	  motsvarande	  deltar	  i	  verksamheten.	  	  

Principer	  för	  prioritering	  mellan	  olika	  sökande	  	  	  

Vid	  beslut	  om	  kontraktsteckning	  ska	  Axelgårdskommittén	  och	  styrelsen	  särskilt	  beakta	  och	  
värdera	  följande	  vid	  prioritering	  mellan	  olika	  sökande:	  	  	  

Det	  ursprungliga	  syftet	  med	  Axelgård	  var	  att	  ha	  ett	  stall	  för	  stora	  hästar,	  som	  i	  första	  hand	  
var	  avsett	  för	  tidigare	  ponnyryttare	  från	  TORN.	  Det	  är	  därför	  även	  fortsättningsvis	  viktigt,	  att	  
kunna	  erbjuda	  stallplats	  åt	  urvuxna	  ponnyryttare	  som	  väljer	  att	  fortsätta	  verka	  i,	  och	  stödja	  
TORNs	  verksamhet.	  	  	  

Axelgårdsstallet	  är	  i	  första	  hand	  avsett	  för	  aktiva	  storhästryttare,	  som	  under	  innevarande	  år	  
fyller	  lägst	  16	  år,	  och	  har	  intresse	  och	  engagemang	  	  för	  TORN	  och	  den	  storhästverksamhet	  vi	  
bedriver.	  	  	  	  



Aktiva	  tävlingsryttare	  som	  erbjuds	  nyteckning	  av	  stallplatskontrakt	  i	  någon	  av	  TORNs	  
anläggningar,	  förväntas	  representera	  TORNs	  Ryttarförening	  i	  tävlingssammanhang,	  såvida	  
inte	  annat	  överenskommits	  i	  samband	  med	  kontraktsteckningen.	  	  

Värdering	  ska	  göras	  av	  den	  sökandes	  aktivitet	  i	  TORNs	  Ryttarförening,	  och	  tidigare	  
engagemang	  i	  verksamheten	  på	  Rönnströmska	  gården	  eller	  Axelgård.	  	  	  	  

Värdering	  ska	  göras	  av	  den	  sökandes	  förmåga	  att	  samarbeta	  och	  passa	  in	  i	  stallgemenskapen	  
och	  föreningsverksamheten.	  	  	  	  

Även	  ett	  begränsat	  antal	  ponnyryttare,	  som	  under	  innevarande	  år	  fyller	  lägst	  16	  år,	  	  kan	  
tilldelas	  plats	  om:	  	  	  

	  -‐	  man	  är	  på	  väg	  att	  avsluta	  ponnyperioden,	  och	  planerar	  övergång	  till	  stor	  häst	  	  	  	  -‐	  man	  
regelbundet	  tränar	  och	  tävlar	  sin	  ponny	  i	  högre	  klasser,	  och	  därför	  vill	  disponera	  	  	  den	  själv,	  
utan	  att	  den	  samtidigt	  medverkar	  i	  klubbens	  ridskoleverksamhet	  	  	  

	  -‐	  ponny	  ej	  anses	  lämplig	  i	  lektionsverksamheten,	  men	  det	  ändå	  finns	  en	  stark	  önskan	  från	  
föreningen	  att	  behålla	  ryttare	  /	  ponny	  /	  föräldrar	  i	  vår	  verksamhet	  	  	  

samt	  att	  utflyttning	  av	  fungerande	  lektionsponny	  från	  ponnystallet	  inte	  medför	  någon	  
allvarlig	  olägenhet	  för	  ridskoleverksamheten.	  	  	  

Om	  det	  finns	  invändningar	  mot	  stallplatsinnehavares	  sätt	  att	  leva	  upp	  till	  de	  skyldigheter	  
som	  regleras	  i	  gällande	  kontrakt,	  bör	  annan	  sökande	  erbjudas	  plats	  i	  stället.	  	  	  

	  

Axelgårdskommittén	  har	  rätt	  att	  ge	  särskild	  prioritet	  åt	  instruktör,	  veterinär,	  hovslagare	  eller	  
annan	  person,	  vars	  bidrag	  till	  klubbens	  verksamhet	  bedöms	  vara	  så	  väsentlig,	  att	  särskilt	  
avtal	  om	  stallplats	  kan	  ingå.	  	  

	  

	  


