PART
REGLER
• Vi udbyder vores Elevheste til part, med det formål at man har mulighed
for at prøve hvad det vil sige at have sin egen hest, uden at der er forbundet
med for mange uforudsete udgifter. Vi ønsker samtidig at vores heste skal
have alle de gode oplevelser med fede ture ud i det fri og lign. vores heste
skal vi passe på da de hver og en betyder meget for os, derfor har man altid
pligt til at ride på hestens præmisser.
• Man for tildelt bestemte dage hvor man har part, disse dage kan ikke byttes. Holder man ferie skal det meddeles til Rideklubben igennem min appen
Min forening eller personligt, da vi så kan holde styr på, hvor meget hestene
bliver brugt. Man får ikke penge retur for dage man ikke bruger, ligesom
man ikke kan holde pause og vide sig sikker på, at kunne komme tilbage til
den samme hest og de samme dage.
• Man skal altid rydde op efter sig og hesten. Dvs at feje stalden, gerne hele
stalden. Sætte udstyr på plads, hvor hestens navn står. Det man har fejet op
og evt klatter skal altid køres ud på møddingen, også selvom der måske er
andre der skulle have glemt det.
• Rider man i nørholm, skridter man altid inde i byen. Skider hesten på vejen i
byen, skal man altid stige af hesten og skubbe det ind til siden, hvis ikke det
er muligt må man efter endt ridetur, tilbage med en skovl og trillebøre.

• Sadelrummet skal altid låses koden fåes personligt, lyset skal slukkes i
stalden, når man forlader stalden.
• man må max ride på hesten en tur pr dag man har part.
• Man skal bestå et parts mærke for at have part, man kan kun have part hvis
man samtidig for undervisning på hesten en gang om ugen.
• Hvis man ønsker at stille til stævne på hesten, skal dette altid aftales og
godkendes på forhånd. skal hesten have flere vacciner for at deltage i
stævnet eller lignende, står det altid for egen regning. Ligesom tilmeldingsgebyr og transport , altid er for egen regning. Er stævnet på dage der ikke
er ens parts dag, koster det 150 kr pr dag, man har hesten ud over ens
normale dage.
• Udstyr som klubben har er saddel, grime, strigler og hovedtøj, ønsker man
andet til hesten må man selv anskaffe sig det. I vinterhalvåret skal man selv
have lys og reflekser ligesom hesten skal have refleksdækken på, dette er
noget man selv skal anskaffe sig.
• Man skal altid bære VG1 godkendt ridehjelm.
• Man skal være medlem af rideklubben,
ligesom ens familie.
• Hunde der ikke bor på gården skal ALTID færdes i
stalden i snor og må ikke efterlades i stalden
alene eller uden opsyn.

