
Amatørstallen på Biri 
Det er ytret ønske om å ta i bruk amatørstallen fra 1. desember, og det skal vi klare ☺ 

Arbeidsgruppa for amatørstallen og styret har i samarbeid laget et oppsett for rutiner i 
amatørstallen, og det er utarbeidet en kontrakt for ”Avtale om stalleie”. 

Stallregler er påbegynt, dette vil være regler som kan justeres etter behov. Gjeldene regler vil 
henge som et oppslag i stallen, og alle som ferdes i stallen må forholde seg til disse. Personen 
som administrerer utleie, vil være ansvarlig for utarbeidelse av, til en hver tids gjeldende 
regler.  

Arbeidsgruppa har vært i kontakt med en person (Morten Næperud) på Biri, som har sagt seg 
villig til og fóre morgen, slippe ut hestene inkl. et dekkenbytte, og fóre midt på dagen. Dette 
har vi avtalt pris på, som de som er interessert vil få oppgitt ved henvendelse til personen som 
administrerer utleie eller styret. Morten kan også være behjelpelig med møkking, innslipp 
eller andre tjenester mot en ekstra godtgjørelse, etter avtale med hesteeier. 

Anne-Stine Lilleøen-Werven har sagt seg villig til å ta jobben med å administrere utleie av 
boksene, samt være kontakt personen for stallen. Hun kan til tider være vanskelig å nå på 
telefon pga jobb, men ringer tilbake om du sender en sms til henne.  

Alle henvendelser for bestilling av boksplass skal skje skriftlig via 
mail til: alilleow@online.no   
Anne-Stine har lang erfaring med utleie av stallplasser og drift av stall, da hun i mange år har 
drevet Werven stallen i Brumunddal.   

Styret skal bistå Anne-Stine, og det vil bli oppnevnt en person som stiller som ”back up” om 
det haster, og Anne-Stine ikke kan nås. 

Arbeidsgruppa for Amatørstallen fremmet forslag om at leie av stallplass skal være 
kostnadsfritt for oppstallørene, styret kunne ikke godkjenne dette, da laget vil ha utgifter til 
flis og strøm. Dette må dekkes inn, og det er enighet om at den månedlige leien blir kr. 750 
inkl. flis og strøm, eller kr. 250 inkl. flis og strøm pr. uke. Det vil dekke driftsutgiftene til 
stallen. Beløpet kan justeres om det viser seg at summen ikke dekker driftskostnadene, det vil 
da gis 1 måneds varsel. Målet er at stallen skal drives etter break-even prinsippet. 

De som ønsker stallplass sender mail til Anne-Stine med ønske om dato, så vil dere få svar iht 
beskrivelsen i stallrutinene. Det er ingen frister for søknad om boksleie, de behandles 
fortløpende. 


