Regler for halv og hel part Fredericia Sports
Rideklub:
Halvpart indebærer 2 Undervisnings dage og en weekend rid selv dag.
Helpart indebærer 3 Undervisnings dage og to weekend rid selv dage.
Når man har halvpart er der 1 ret på spring undervisning og stævner. Det vil
sige at man er sikret sin yndlings hest hver gang. Dog vil der til stævner være
andre der vil deltage på ens part hest, dog må en elevhest til et elev stævne
max gå 4 klasser. Til D stævnet max 3 klasser og til C stævner max 2 klasser.
Dette er ikke pr rytter, men pr hest.
Hel part har samme ret på hesten til spring undervisning og stævner. Men vil
også komme til at dele hesten til stævner, under samme vilkår som
halvparten.
Part rytteren har ansvar for følgende ting:
- at hestens udstyr pudses mindst 1 gang om måneden
- at der muges i weekenden, den dag man har sin part hest
- at der ser pænt ud i stald og sadel rum, hvor sin part hests udstyr befinder
sig
Halv parter, dele regler:
-Når man har part har man sin hest helt for sig selv, den valgte weekend dag.
Den vil stadig blive brugt til elevhold på hverdage.
-Når man har halvpart, kan man være to der har hver en halvpart på hesten.
Det betyder at man deler hesten, helst har to forskellige Undervisnings dage
og hver en weekend dag.

-Ønsker begge parter at springe, er dette muligt og hesten vil ikke kunne
springes af andre den dag ( mandag).
-For at kunne deles om part hesten til stævner, anbefales at parterne taler
sammen og har en fornuftig dialog om hvad og hvis udstyr der bruges og
aftaler at skiftes mellem udstyr så begge får lov at bruge sit eget. Er der for
Eks. To dages stævne, kan man bruge Lises udstyr lørdag og Pias søndag. Er
det 1 dage, må de aftale at skiftes fra stævne til stævne.
-Man deles om at gøre hesten klar og pæn til stævne og deles ligeledes om at
opvarme heste. Hvis begge parter rider samme klasse, opvarmer begge på
skift.
For at kunne dele uden at blive uvenner og uenige, anbefales der at man taler
sammen og er enige om hvad man gør og informere hinanden om evt.
Ændringer.
-Weekend ridning aftales mellem parter. Enten aftaler man hver en fast dag,
Lise vil have lørdag og Pia søndag. Ellers aftaler man på skift dage, så det er
muligt at bytte i tilfælde af en fødselsdag eller sygdom. Dette sker mellem
parterne.
Er man kun 1 part på elevhest, giver man Anne besked hvad dage i
weekenden, man rider hesten på 61607541. Enten giver man en fast dag
ellers skriver man fredag hvad dag man tager hesten i weekenden.
Regler ved sygdom hos hesten:
Bliver den hest du har part på syg, kan du selvfølgelig ride på en anden hest
de dage du har undervisning.
Er hesten syg i længere tid, skal der ikke betales for part, men kun
undervisningen på en evt anden elevhest, dette aftales med ridelæreren.
Elevheste/parter og stævne på andre rideklubben:

Ønsker en part at deltage i stævne andre steder end på Fredericia sports
rideklub, aftales dette med ridelæreren. Som godkender de klasser man vil
ride og give tilladelse til at man må transportere hesten væk fra klubben.
Vil man ride stævner ude hæfter man for evt. Skader på elevhesten under
transport. Man har ansvar for at medbringe elevhestens pas under transport
og returnere det. Bortkommen dette hæfter man for erstatning af passet.
Man hæfter for evt. Bortkommen eller ødelagt udstyr. Man skal sørge for at
udstyr bliver hængt på plads og ponyen/hesten bliver flettet op.
Der skal tages hensyn til at elev hestene går mange timer og skal have lidt fri,
så hver elevhest må man gå 1 stævne ude, pr måned. Og ingen hvis der er
stævne hjemme i klubben den pågældende måned.
Tur i skoven:
-Det er tilladt som part rytter at ride tur i skoven. Er man under 16år skal man
have en med på 16 år eller over.
-Det er forbudt at galopere hasarderet i skoven eller gøre rovdrift på
elevhestenes i form at skovtur på flere timer.
-Rides der længere ture, aftales dette med ridelæreren.

