
         Bramming Rideklub 

 Fiskerivej 5B, Nørå 

 6740 Bramming   

Kontrakt på halvpart med Bramming Rideklubs hest: 

Overstående rytter har pr. ___________________________ halvpart på hesten ____________________________ 

Prisen for parten er kr. 450kr. pr. måned. Dette inkluderer én times obligatorisk undervisning pr. uge. Beløbet       
betales månedsvis forud. Undervisning herudover betales særskilt.  

Vedligeholdes kontrakten ikke vil den blive ophævet. 

Nærværende kontrakt har en gensidig opsigelsesfrist på løbende måned + 30 dage. 

Som partsrytter kræver vi, at du; 

 Er medlem af Bramming Rideklub. 

 Får undervisning mindst en gang ugentligt hos en af Bramming Rideklubs undervisere. 

Desuden skal du; 

 Ha’ adgang til et træktov når hesten skal hentes ind fra folden. Vi anbefaler, at rytteren selv skaffer sig én. 
Altid ha sikkerhedsudstyr i orden (hjelm, vest mm.). 

 Det er dit ansvar at muge din partshest i weekenden, helligedage og ferier.  Hvis dette ikke overholdes til-
lægges et gebyr. 

 Rydde op efter dig på staldgangen og på containerpladsen.  

 Ride og omgås hesten på forsvarlig måde samt behandle hestens udstyr forsvarligt. 

 Overholde rideklubbens sikkerhedsregler. 

 Hjælpe med at holde orden i sadelrummet og de lokaler du benytter på området (rytterstuen, toilet, ude 
arealer osv.). 

 Du har pligt til at fjerne hestens efterladningsskaber, på staldgangen, ridebanen eller ridehallen. 

Som halpartsrytter har du ret til at; 

 Ride hesten 1 time i weekenden, lørdag eller søndag.  

 Ride hesten 1 time hver anden dag i skoleferierne. Undtagen uge 29 og 30 hvor hestene har sommerferie! 

 Benytte hesten til stævner (efter nærmere aftale). 

 Få stillet en anden hest til rådighed til undervisning, såfremt partshesten er syg. 

 Købe yderligere undervisning af klubbens undervisere og have hesten til disposition i timen. 

 Have en opbevaringsboks til private ting stående på rideskolen. Vi opfordrer til max mål på 80 cm. I bredde, 
så der er plads til alle! 

 Halvpartsryttere over 18 år må ride skovture på halvpartshesten alene, men helst to personer på tur       
sammen af sikkerhedsmæssige årsager. 

 Halvpartsryttere under 18 år må ikke ride på skovture på halvpartshesten. Medmindre turen er arrangeret af 
voksne der har tæt tilknytning til Bramming Rideklub. 

Rytter: 

Hest:         Mail: 

Adresse:         By:  

Mobil nr: 



 

 

 Der må ikke springes på partshestene, andet i undervisningen foretaget af rideklubbens undervisere. 

 Parthesten kan hverken byttes eller overdrages til anden rytter uden aftale med partsansvarlige                
Katrina Gissemann 

 Hvis hesten kommer til skade på grund af partshaverens bevisligt klart uforsvarlig ridning eller anden       
bevisligt klart uforsvarligt omgang, skal en partsrytter betale en eventuelt dyrlægeregning 

 Børn under 16 år der har part, skal være under opsyn af en voksen når de omgås hesten, også under          
ridningen. 

 Det er ikke tilladt at modtage anden undervisning på Bramming rideklubs heste, med mindre det er aftalt  
med partsansvarlig Katrina Gissemann 

 Det er ikke tilladt at bruge andet udstyr til Bramming rideklubs heste (andet bid, anden sadel, trense osv.) 
Det skal aftales med partsansvarlig og underviser. 

 Det er ikke tilladt at klippe, rive  man, hale mm. uden foregående aftale med                                                 

partsansvarlig Katrina Gissemann. 

 

Ydere mere: 

Bramming rideklub tager ikke ansvar for hvad børn laver på klubbens arealer, og kan ikke drages til ansvar hvis der 
skulle ske en skade af en eller anden art. Klubben opfordrer at de som benytter stedet er rigtig forsikret. 

 

 

 

____________________________________      _______________________________ 

Dato: Forældre/Værge/Rytter over 18 år      Bramming Rideklub 

Ved underskrift kvitterer du at ordensreglementet er gennemlæst og accepteret. 


