Halv‐ og kvartpartskontrakt på leje af klubhest i
Skive Rideklub pr. 1/5 2017
Klubhesten/ponyens navn:

__________________________________

Halvpart:

___________________________________

Adr.:

Kvartpart:

___________________________________

Postnr.: ____________________________

Partens mobilnummer:

___________________________________

By:

Forælder 1 mobilnummer:

___________________________________

Alder: ____________________________

Forælder 2 mobilnummer:

___________________________________

Dato: ____________________________

____________________________

____________________________

Rideskolen sørger for AL fodring af hesten, samt udmugning, strøelse, fold, dyrlæge, smed mm.
‐
‐
‐

Man må dog meget gerne hjælpe personalet med klubhestene i weekenderne.
Alle hestene og ponyerne må meget gerne komme på græs om eftermiddagen i weekenderne.
De SKAL gå med dem som de går på fold med i hverdagene. (aftal med personalet)
Enkelte heste og ponyer går til ridning lørdag formiddag på trækkerhold. Vi opfordrer derfor til,
at man viser hesten hensyn hvis man skal ride om lørdagen, og så vidt muligt rider om
eftermiddagen. Er man flere lejere om én hest, så skiftes man til at ride lørdage og søndage.

Lejeren har ret til:


At have førsteret til hesten/ponyen ved stævner, rytterlejr eller andre arrangementer. Er der to
lejere på én hest, har begge lejere ret til at deles om hesten.

Krav:








Lejeren SKAL være medlem i Skive Rideklub og gå til mindst én times undervisning i klubben
om ugen.
Lejeren SKAL have redet hesten/ponyen minimum 3 gange, og der bedømmes i samarbejde med
underviseren om hest og rytter passer sammen.
Ønsker man at opsige kontrakten SKAL opsigelsen sendes både til partsansvarlig og pr. mail til
skiverideklub@sport.dk.
Man har løbende måned + én måneds opsigelse
Kontrakten kan opsiges med øjeblikkelig varsel fra Rideskolens side ved kontinuerlig
overtrædelse af punkterne.
Rideskolen forbeholder sig retten til at opsige kontrakten, og i samarbejde med underviser, part
og forældre at finde en ny klubhest hvis lejeren bliver for stor, eller der sker noget med hesten.
Hvis den hest man har part på bliver skadet, så stiller klubben en anden pony/hest til rådighed
hvis dette er muligt uden reduktion i den normale partspris.

Ridningen:


















Kvartparter råder over hesten 1 times ridning hver weekend, samt halvdelen af helligdage, samt
til én ugentlig undervisningstime i dressur.
Halvparter råder over hesten 1 time begge dage i weekenden, samt i ferier og på helligdage, samt
til én ugentlig undervisningstime i dressur.
Ønsker parter at gå til springning betales der for dette ud over prisen for part, og aftales iflg.
aftale med Sanne Kolind.
Der må KUN rides på rideskolens arealer. Alle haller og udendørs dressurbaner må bruges. Der
er adgang forbudt på springbanen udover til undervisning.
Ønsker man at ride i skoven må man ride alene hvis man er over 18 i både skridt, trav og galop.
Er man under 18, SKAL ridning i SKRIDT i skoven foregå med enten en person over 18 år til fods
eller hest.
AL ridning i trav eller galop for personer under 18 år, SKAL ske ifølge med en erfaren rytter til
hest over 18 år.
Der må IKKE rides på speedbanen/travbanen.
Ridning i skoven foregår MED sadel og hovedtøj, og gerne med sikkerhedsvest.
Man må gerne ride med eget udstyr i form af underlag, gamacher og klokker (IKKE bandager)
men hesten SKAL gå med det samme sadel og hovedtøj/bid, som til hverdag. Rider man med eget
underlag forventes det, at rideskolens underlag er lagt korrekt på igen efter endt brug.
Rideskolen stiller tæpper, dækkener mm. til rådighed til klubhesten, men klubben er meget
modtagelige for sponsorater af især dækkener til vinter.
Vi gør opmærksom på, at klubhesten først og fremmest er rideskolehest, og rideskolen
forbeholder sig dermed retten til at bruge hestene til arrangementer, som fx ponytræk,
polterabender, handicap mm. Hvis rideskolen dermed råder over pony/heste i en weekend, så
har man som part dermed ikke ret til en ”erstatnings dag”. Dog kompenseres dette ved, at man
som part også rider i ferie og helligdage, og ved opstart efter sommerferien. Det er KUN parten
der rider på hesten. Man må gerne skridte hinandens klubheste af, men det er KUN parten der
rider. Derudover skal det aftales med partsansvarlig hvem der rider hesten hvis man er
forhindret i at komme på rideskolen i en weekend.
Der kan aftales max 1 springdag pr. mdr. (i weekendend), med beridereleverne. Dette sker i
samarbejde med weekendvagten (beridereleven). Her skal ALLE bære sikkerhedsvest, hjælpe
med at opstille bane, samt oprydning. Der er flere heste som ikke må springe. Dette aftales med
beridereleven som har vagten eller partsansvarlig.
Bruger man chambon (elastik) til sin hest, samt pisk og sporer, forventes det at man anskaffer
sig det.

Skive Rideklub forventer at:





Parterne passer og soignerer deres klubhest hver weekend som kontrakten foreskriver det,
samt aftaler nærmere med partsansvarlig hvis man ikke har mulighed for at komme i
weekenden/ferier mm.
Sadel og hovedtøj SKAL rengøres og pudses MINDST én gang om måneden. Rideskolen har
udstyr til dette, men det er tilladt at bruge sig eget, og vi anbefaler det i længden.
Lejeren skal hjælpe med generel oprydning på stedet. Dette gælder: parternes sadelrum, stald,
haller og udenoms arealer.






Det forventes at lejeren skriver sig på hjælperlister til stævner og andre arrangementer i
klubben.
Lejeren skal bære reglementeret påklædning ved omgang med hestene (på folden, stalden,
ridning mm) ride hjelm, ride bukser, sikkerhedsvest ved spring og skov. Lukkede
rideskole/støvler, eller langskaftede støvler. Der rides IKKE i kondisko, gummistøvler eller
sandaler og disse er heller ikke tilladt i staldene.
Det forventes at alle hjælper med at holde den nye stald ryddelig, nydelig og fejet.

Ferier:




Lejeren må meget gerne deltage i genoptræningen/opstarten af hestene/ponyerne den sidste
uge i sommerferien inden opstart i elevskolen.
Der må rides i de ferier hvor elevskolen holder ferie.
I juleferien hjælper alle hinanden både med hestene og stalden, og her forventes det man tager
hensyn til hestens behov for ferie.

Sadelrum i staklade





Hvis man som part ønsker et skab i stakladen, skal den partsansvarlige kontaktes INDEN dette
opsættes.
Der må IKKE opbevares læder eller foder af NOGEN art. KUN godbider.
Klubhestens sadel og hovedtøj SKAL altid opbevares i rideskolens sadelrum/container.
Der er INGEN forsikring der dækker ved indbrud i dette midlertidige sadelrum.

Der kan IKKE byttes part indbyrdes.
Færden på rideskolen SKAL ske inden for rideskolens åbningstider.
Ved overnatninger på rideskolen, er parterne forældres EGET ansvar. Se regler mht. overnatning på
rideskolen (findes i rytterstuen)
Ved generelle spørgsmål kontakt da venligst partsansvarlig Rikke Pallesen, gerne pr. sms på 25343709.
Skal der arrangeres skovture med rytter til hest, tag da kontakt til en af de voksne parter,
beridereleverne eller underviserne. Det kræver en vis erfaring at have et hold ryttere med på skovtur
og man er derfor ikke nødvendigvis klar til at have et hold ryttere med bare fordi man er over 18 og har
part.
Er der spørgsmål til regninger/opkrævninger, skal dette ske pr. mail til skiverideklub@sport.dk
I Skive Rideklub slår vi på det gode sammenhold og den gode tone 

Underskrift kvart – eller halvpart
__________________________________________________

Underskrift partsansvarlig
_______________________________________________

