Navn:_____________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
By:_______________________________________________________________________
Telefon nr:_________________________________________________________________
Forældres tlf. nr:____________________________________________________________
Navn på part: ______________________________________________________________
BETINGELSER FOR PART:
- Man skal være medlem af FSRK.
- Man skal modtage undervisning 2 gange i ugen. ( 1 valgfri dag i week. alene)
- Man skal kunne ride alle 3 gangarter, samt selv sadle op & af.
- Hvis du er under 18 år, er det forældrenes ansvar og hjælpe med at overholde
kontraktens bestemmelser.
- Man må ride i den lille hal som følger staldens åbningstider. (hverdage fra kl. 7-21 og
weekend fra kl. 7-18)
- Skovtur foregår i skridt (man må ikke trave og galopere, grundet sikkerhed samt
hestens hove og ben) og er du under 18, ifølge med en voksen. (hvis man bare vil
trække en tur, skal det foregår med hovedtøj)
- Er der stævner eller andre arrangementer, kan man hygge med sin part eller en
skridttur i skoven.
- Betaling skal være første hverdag i mdr.
- Som udgangspunkt har man en mdr. opsigelse, men overholdes kontrakten ikke kan
klubben opsige kontrakten fra dags dato.
- Der gives ikke kompensation, hvis din part er halt eller skadet. Man får selvfølgelig
tilbudt en anden hest i mellemtiden, hvis det er muligt.
- Man må max ride 45 min. af gangen (inkl. opvarmning).
- Der skal fjernes klatter inde i boksen, de dage du har din part. (også på
undervisningsdage)
- Man skal fjerne klatter op efter sig i ridehal, inden man forlader ridehal.
- Man må ikke springe på sin part, medmindre det er til undervisning. (Grundet
sikkerhed)
- Man har førsteret på sin part til elevstævner samt undervisning.(man aflevere pænt
hesten til øvrige rytter)
- Hesten / part har fri på helligdage samt ferier (medmindre andet er aftalt)
- Parter må ride fra Januar frem til sommerferien og fra 1 august frem til nytår.
- Det er ikke tilladt at klippe, rive man eller klippe man eller hale mm. på sin part.
- Det er ikke tilladt at longere sin part.
- Man må ikke lade andre ride på sin part.
- Man må kun bruge det udstyr klubben har tildelt hest/pony. (man må IKKE bruge sit
eget)
- Man må ikke råbe af hest/pony eller slå hest/pony.
- Man forlader aldrig sin hest bundet, hverken på staldgangen eller i boks.
- Man må ikke binde hesten i biddet (hovedtøjet)

KLUBBENS FORVENTNINGER
- Man sørger for ens hest/pony er pæn og ren samt ser godt ud.
- Man er sød og god ved sin hest/pony.
- Man skal strigle hest/pony samt rense hove både før og efter ridning.
- Man pudser udstyr efter behov, dog min. 1 gang om mdr.
- Man skifter underlag efter behov, dog min. 1 gang mdr.
- Man er sød, rar og imødekommende overfor de andre i stalden og efterkommer de
instrukser der evt. gives af underviser, personale eller bestyrelsen.
- Man må kun give heste/pony æbler, pære eller gulerøder. ( IKKE slik, brød eller
chokolade)
- Har hest/pony fået sår, hævet ben eller lign. skal man give besked til den elevskole
ansvarlige. (Camilla Larsen eller Emma Albertsen)
- Det er ikke tilladt at bruge mobil tlf. eller tygge tyggegummie på hesteryg.

UNDERSKRIFTER:

Dato: ………………………………….....

Dato: ………………………………………………..

Part:...................................................….

Part ansvarlig:......................................................

