Himmelev Rideklub
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde
www.hirk.dk
Kontrakt på halvpart på Himmelev Rideklubs heste
Rytter:
Hest:
Adresse:

By:

Tlf.:

Mobil:

Ovenstående rytter har pr. [______________] part på hesten [__________________] 2 gange pr. uge på
følgende tidspunkter: 1 undervisningstime på rideskolehold samt 1 times ridning søndag i partstiden.
Partstiden fremgår af undervisningsplanen på hjemmesiden. Parten kan hverken byttes eller overdrages til
anden rytter. Ligeledes må hverken veninder eller søskende ride din partshest.
Pris for partsridning fremgår af hjemmesiden, se www.hirk.dk .
Som partsrytter kræver vi at du:












Er medlem af Himmelev Rideklub.
Får undervisning en gang ugentligt hos en af Himmelev Rideklubs undervisere på dressurhold.
Rider og omgås hesten på en forsvarlig måde samt behandler hestens udstyr forsvarligt. Pudser
partshestens trense, sadel og stigremme minimum en gang hver måned. Sadelfedt til brug for dette
står i rytterstuen. Saddelunderlag skiftes, hvis der er lagt et nyt frem til dig. Bid afvaskes grundigt
HVER GANG du er hos hesten.
Bærer ridehjelm i stalden og når du rider hesten, hvis du er under 18 år. Er du fyldt 18 år kræver vi
ikke, at du bærer ridehjelm i stalden men anbefaler dette.
Ordner striglekassen hver søndag (fjerner hår fra strigler, tømmer dem for snavs).
Samler hestepærer op fra ridehuset efter du har redet.
Fejer staldgangen før og efter du rider, samt sætter striglekassen på plads efter brug.
Hjælper med at passe hesten, hvis denne skulle blive syg.
Har Ryttermærke 1 + 2. HIRK vil sørge for, at der løbende bliver afholdt kurser i ryttermærker i det
omfang, at klubben har frivillige til at løfte opgaven.
Hvis rytter ikke har ryttermærke 3, og der skal tages ind fra fold, så SKAL der være en hestekyndig
voksen med.



Partsryttere under 13 år skal altid være under opsyn af en voksen (min 18 år), fra hesten udtages af
boks til den er sat tilbage. 2 ryttere mellem 13 og 18 år må sadle op og ride alene sammen på HIRKs
baner.



Kun partsryttere over 18 år må ride alene på HIRKs baner.
Kender og overholder rideklubbens regler. Det betyder, at du skal have læst og forstået pjecerne
”Sikkerhedsregler på HIRK”, ”Ride- og bookning regler for ridehus, udendørsbane og græsbane”
samt ”HIRKs velkomstpjece”. Disse pjecer fremgår alle af vores hjemmeside.
Deltage i turnusordning omkring fodring i weekenderne.
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Det fungerer sådan, at parterne på skift i weekenden hjælper de private med at frokost fodre
hestene samt med diverse staldopgaver i forbindelse med fodringen. Med mindre man har
ryttermærke 3, må man ikke deltage i udluk samt indluk af hestene.
Der udsendes skema på Facebook i gruppen HIRK parter over hvilke dage samt tidspunkt for,
hvornår man skal møde. Man er selv ansvarlig for at bytte rundt, hvis man er forhindret i at
komme.
Der hænger et skema på den hvide tavle ved foderrummet, over hvem der som privat skal fodre
sammen med dig den pågældende dag. Endvidere vil det udsendte skema blive hængt op på den
hvide tavle ved foderrummet, således at privatrytterne kan se hvem der kommer og hjælper.

Ridning m.m. som partsrytter:










Du har din partshest fast i 1 undervisningstime på rideskolehold. Hvis din partshest er syg bliver du
tilbudt en anden hest såfremt det er muligt.
Du må ride din partshest i en 1 time hver søndag.
Partsryttere under 16 år må ride tur med en hestekyndig voksen til fods efter aftale med
partsansvarlig. To partsryttere over 16 år må ride tur sammen uden en voksen efter aftale med
partsansvarlig. Der må kun skridtes på turen og der skal bæres sikkerhedsvest og hjelm.
Når der rides i grusgraven/naturen skal det foregå på de godkendte ridestier, så øvrige motionister
ikke overraskes af heste og der skal tages hensyn til miljøet. HIRK kan ikke stilles til ansvar for evt.
bøder hvis man ikke overholder ovenstående, dette hæfter rytter selv for.
Du må ikke longere, foruden i forbindelse med sygdom eller anden særlig tilladelse – dette aftales
med staldpersonale eller hesteansvarlig i bestyrelsen. Husk at hvis du har fået tilladelse til at
longere må du kun longere hesten i ridehuset/ridebanen iht. reglerne angivet i pjecen ”Ride- og
bookning regler for ridehus, udendørsbane og græsbane”.
Der må ikke løsspringes eller springes på partsheste.

Generelt:
Hvis du opdager skader/mangler ved udstyret og eller striglekasse så skriver du det på Facebook under
parter, eller siger det direkte til Partansvarlig.
Hvis du opdager at din hest er syg eller har en skade og du får brug for hjælp, kan du får hjælp ved at
anvende HIRKs AKUT telefonnummer. Dette fremgår af opslagstavlen i ved foderrummet. Ved brug af
dette nummer vil du også kunne få adgang til nøgle til åbning af bom til grusgrav, hvis der er behov for
dette
Husk at du ALTID skal tage hensyn til hestens ve og vel før, under og efter ridning (fx gjordsår, sår ved
munden, halthed, hoste osv.). Desuden skal parten eller dennes værge kunne vurdere hestens almene
tilstand og evt. afstå fra at ride, hvis hesten virker sløj eller utilpas.
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Nærværende kontrakt har en gensidig opsigelsesfrist på en måned til udgangen af en måned.
Parten betales månedsvis forud.

Dato:

Forældre/Værge

Himmelev Rideklub
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