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5.

Du skal betragte det at have halvpart som et tilbud om at afprøve at have en
pony/hest som du skal sørge for. Det giver derfor både flere muligheder, end
hvis du ”bare” går til ridning en gang om ugen, men det indebærer også pligter.
Nedenfor er beskrevet de rettigheder og pligter som du med denne aftale
opnår med din halvpart.
Aftale indgås på ponyen/hesten____________, med virkning fra _________
på nedenstående betingelser. Kontrakten kan opsiges af begge parter med en
måneds varsel, med udløb den sidste dag i den efterfølgende måned. Dog forbeholder SVR sig ret til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt
SVR vurderer at pony/hest eller udstyr behandles uforsvarligt eller ovennævnte regler ikke efterleves eller hvis SVR beslutter at sælge ponyen/hesten.
Det er aftalt at der må rides 1 time lørdag og søndag, i ferier og på helligdage,
dog undtaget sommerferien. Da der er 2 halvparter på hver hest, er det op til
parterne at aftale, hvem der rider hvornår. Herudover 2 faste undervisningstimer med i aftalen.
Prisen for halvparten er p.t. _________ kr. pr. måned. Prisen fastsættes til
enhver tid af rideklubben, hvilket indebærer at SVR kan regulere den ovenstående pris med en måneds varsel.

6.

Forældre tilladelse til skov med andre halvparter

Forældre tilladelse til udendørsbaner

Øvrige aftaler
1.

Rideklubbens forventninger til
halvpartsrytteren
1.

2.

3.

4.

Det forventes, at der deltages i undervisningen hver uge, da dette er
grundlaget for at kunne arbejde ordentligt med ponyen/hesten, når det
rides på egen hånd. Eventuelle afbud bør meddeles ridelæren så rettidigt
som muligt.
Ridning på egen hånd skal foregå i tidsrummet mellem kl. 8.00-13.00. Er
man en dag forhindret i at komme kan Anne Strømkjær kontaktes på
29998635 og der kan laves en særaftale, det skal dog pointeres, at det
ikke kan forventes, at der er personale tilstede på rideskolen efter kl.
13.00, så man vil være overladt til sig selv.
Der må ikke bruge andet udstyr, end det er bruges i undervisningen,
(Enhver form for hjælpetøjler er ikke tilladt) og der må ikke skiftes dele
ud. Såfremt man ønsker at bruge eget udstyr, kan dette aftales med Anne
Strømkjær.
Du skal sørge for, at din pony/hest og dennes udstyr er i orden. Dvs. der
skal skiftes underlag, pudses sadel og hovedtøj, ordnes man, hale og

hovskæg. Hvis der skulle være noget der er i stykker på ponyens/hestens
udstyr er det vigtigt at I kontakter Anne Strømkjær, så det kan blive lavet
eller nyt kan købes. Bruger man eget hovedtøj og sadel efter aftale er det
vigtigt at pointerer at SVR’s udstyr, der hører til ponyen/hesten stadig
skal holdes vedlige af halvpartsrytteren.
Som halvpartsrytter binder man sig til at hjælpe mindst 15 timer om året
ved klubarrangementer.
Boksene skal holdes fri for spindelvæv og vandkop og krybbe efterses de
dage du rider.

2.
3.

4.

5.

Hvis du er under 18 år, er det tilladt at forlade SVR for at ride i skoven,
hvis der er en person over 18 år med til fods og Anne Strømkjær har indvilliget i dette. Turen foregår selvfølgelig kun i skridt. Der kan dispenseres
fra ovenstående, såfremt forældre/værge har givet skriftligt samtykke
hertil og Anne Strømkjær finder, at rytteren er dygtig nok hertil. Man
skal huske at såfremt det viser sig ikke at fungere, må SVR indstille denne
aftale igen.
Det er ikke tilladt at lade andre ride på din halvpart. Hvis der er dage hvor
du er forhindret i at komme og passe din halvpart skal Anne Strømkjær
have besked, så der kan findes en anden løsning disse dage.
Når der rides på egen hånd må der ikke springes eller rides over bomme
på jorden. Der må heller ikke bruges andet udstyr end det der benyttes i
undervisningen. Al ridning foregår i den lille ridehal. Såfremt man ønsker
at benytte de 2 udendørs dressurbaner, skal der være en person over 18
år tilstede eller der skal være en accept af forældre (underskrift).
Som halvpartsrytter har man mulighed for at deltage i klubstævner på
SVR. Dette skal selvfølgelig aftales med Anne Strømkjær, ligesom der
også snakkes om, hvilke klasser der skal stilles op i, inden der meldes til
et stævne.
Det er til enhver tid SVR, der beslutter om en rytter er ved at blive for
stor til at ride på sin halvpart. I sådanne tilfælde vil der selvfølgelig blive
forsøgt at finde en anden løsning hurtigst muligt men der gives ingen
garanti.

Der er indgået aftale mellem:
Dato

		

Dato

Anne Strømkjær					
f. Svendborg rideklub

Kontraktperson

Dato						

Dato
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