Navn på pony/hest:

_____________________________________________

Halvpartshavers navn:

_____________________________________________

Regler for halvpartsheste
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal være aktivt medlem af Tobøl Rideklub og modtage undervisning
Din underviser skal godkende dig til den hest eller pony som du gerne vil have halvpart i. Det er vigtigt
at hest og rytter passer sammen, da både mennesker og dyr er forskellige
Hvis du er under 18 år skal der altid være en voksen tilstede når du er sammen med din halvpartshest
Halvpartshesten må max. bruges 2 dage om ugen udover undervisning, og ridning skal tilrettelægges
så hesten har 1 ugentlig fridag
Hesten må max. rides 1 time med skridtpauser. Med strigling op- og afsadling og kærlig pleje i alt 22,5 timer
Alle elevheste har sommerferie i juli måned. I andre skoleferier må halvpartshesten max. rides 3 gange pr. uge
Hesten må ikke rides mandag/tirsdag/onsdag/torsdag medmindre der er lavet særskilt aftale med underviseren/TBR’s bestyrelse
Hvis man har fået lov at ride på en undervisningsdag SKAL hesten være i stalden mindst en ½ time
før en evt. undervisningstime starter. Hesten skal selvfølgelig være striglet og sadel og hovedtøj skal
være lagt på plads
Hesten må ikke forlade rideklubbens arealer uden tilladelse fra et bestyrelsesmedlem. Når/hvis der gives tilladelse skal det være med forældrenes tilladelse og ifølge med en voksen hvis du er under 18 år
Du må ikke springe med din halvpartshest udenfor normal undervisning
Du har ”førsteret” til at starte ved stævner på din halvpartshest
Der tages forbehold for TBR arrangementer, hvor ponyer og heste deltager
Du skal pudse og rengøre halvpartshestens sadel og hovedtøj mindst én gang om måneden
Du skal sørge for at din halvpartshest er soigneret, man og hale er klippet og at den har det godt
sammen med dig
Klubben kan ikke gøres ansvarlig for evt. uheld. Det er forældrenes ansvar at have en halvpartshest
Halvpartsleje koster kr. 350 pr. mdr. og der gives ikke rabat ved undervisning
Husk at der er en måneds gensidig opsigelse og at betaling af halvpartsleje altid sker forud

Er du i tvivl om noget så spørg Kathrine Bauditz. Hun træffes på 93 85 24 11.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med din halvpart i en elevhest.

Dato:

/

2016

_____________________________
Godkendelse fra underviser

_____________________________
For Tobøl Rideklub

_____________________________
Rytterunderskrift

_____________________________
Forældreunderskrift (hvis rytter er under 18 år)

