Kontrakt: Halvpart på elevhest i Sdr. Hygum Rideklub
Rytterens navn ___________________________________________ Rytterens tlf. Nr. _________________
Ovenstående rytter har pr. _________________ halvpart på hesten ________________________________

Prisen for halvparten er 375 kr. pr. måned. Du har førsteret på parten til undervisning, stævne, ridelejr og
ved andre arrangementer i rideklubben - men du skal acceptere at dele den med andre.
Som partrytter skal du være medlem af Sdr. Hygum Rideklub, samt være i besiddelse af et facilitetskort for
partryttere.
Du må anvende hesten til 1 times fri ridning pr. dag, hvori der startes og afsluttes med 10 min. skridt, dvs.
40 min. fri ridning. Du skal derudover modtage 1 times ugentlig undervisning i rideklubben. Parten må kun
rides de dage, hvor den ikke bruges i elevundervisningen og skal have minimum 1 ugentlig fridag.
Du må kun ride på rideskolens arealer. Du må ikke løsspringe eller springe, medmindre der er tale om
deltagelse i klubbens udbudte springundervisning.
Du skal fjerne klatter efter ridning i ridehallen. Du skal altid have en voksen med i stalden, og når du rider.
Når man befinder sig i stalden eller omkring hestene, skal man som partrytter bære ridehjelm.
Det er ikke tilladt at lade andre personer ride på hesten. Det er ikke tilladt at bruge andet udstyr til hesten
end det, der er tildelt den fra rideklubben. Det er ikke tilladt at klippe eller rive man, hale mm. Når der er
ferie, må du ride 3 valgfrie dage pr. uge. Hesten har sommerferie fra undervisning i juli måned.
Hvis hesten bliver syg eller halt skal du kontakte rideklubben. Sygdom vil ikke blive reduceret i prisen, men
der vil evt. være mulighed for at låne en anden.
Sdr. Hygum Rideklub forventer følgende:
Vi forventer at du passer og plejer hesten korrekt. Vi forventer at du deltager i arbejdsdage og
arrangementer i rideklubben. Vi forventer ar du pudser ponyens sadel og hovedtøj efter behov. Vi
forventer at du fejer og rydder op efter dig selv og hesten i stalden. Vi forventer at du deltager i
ryttermærkerkurser, hvis de afholdes i rideklubben.
Der er en måneds skriftlig opsigelse for begge parter. Ved uforsvarlig ridning eller adfærd, kan aftalen
opsiges med øjeblikkelig virkning.
Betaling for halvpart indbetales på: reg. 2451 konto 8472 939 727. pr. d. 1 hver måned.
Rytter/forældre og Sdr. Hygum Rideklub accepterer ovenstående betingelser.
Underskrifter
Rytter over 18 år/Forældre:
Dato_______________________Underskrift:___________________________________________________

Sdr. Hygum Rideklub:
Dato_______________________Underskrift:___________________________________________________
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