
 Regler vedr. Partskontrakt 

 Betaling for parten betales forud 

 -  Prisen forudsætter undervisning. Som pt er dette ved Poul Hove hver anden lørdag fra  ca. kl.  13-15 

 lige uger. Dette er et forsøg, som vi er i gang med. Det kan ændres til undervisning en gang i ugen 

 ved anden underviser. 

 -  Ved sygdom host hesten eller halthed, må den ikke rides før det er godkendt af staldansvarlig (Bibi) 

 eller bestyrelsen. 

 -  Der gives en uges kompensation, hvis hesten er syg/halt i mere end 14 dage. Er hesten syg i længere 

 tid tages partskontrakten op til revidering. 

 -  Sjørring Rideklub har råderet over hesten og ændringer kan forekomme med en uges varsel, men vi 

 vil forsøge at finde ud af det i fællesskab med partsindehaveren. 

 -  Der må kun rides i ridehallen og på udendørs banen, rider man udenfor matriklen, skal dette aftales 

 med den partsansvarlige 

 -  Der må ikke springes. 

 -  Som udgangspunkt tages der ikke ud til stævner. 

 Parten forpligter sig til at: 

 -  Være aktivt medlem af Sjørring Rideklub 

 -  Deltage i undervisningen der er planlagt af Sjørring Rideklub 

 -  Efterleve rideklubbens vedtægter, regler og retningslinjer 

 -  Pudse hestens udstyr (sadel og hovedtøj) mindst 1 gang i mdr. 

 -  Hesten bliver passet og plejet med korrekt med strigling mv. og ved evt. muk, sur stråle e.l. skal 

 dette også plejes 

 -  Give den partsansvarlige besked hvis ikke man bruger sine partstimer ved fx sygdom/ferie 

 -  Bruge hestens egen udstyr, som Sjørring Rideklub har til hesten 

 -  Det kun er parten der må bruge hesten 

 -  Have en weekend i en turnusordning med de andre parter og opstaldede, hvor man trækker 

 hestene ud og ind lørdag og søndag. 

 -  Hvis under 18 – at have en med over 18 år ved ridning og når hesten skal hentes på fold/ud på fold 

 igen 

 Rideklubben påtager sig ansvaret for at: 

 -  Afholde hestens normale udgifter i forbindelse med opstaldning 

 -  Hesten bliver fodret faglig korrekt 

 -  Tilset af dyrlæge ved sygdom 

 -  Hove bliver passet korrekt af godkendt smed 

 Kontrakten kan opsiges fra begge sider med varsel på løbende måned + en måned. 

 Ved misligholdelse af hesten eller aftalerne, bortfalder kontrakten øjeblikkelig. 


