
  

Nyt fra Hals Rideklub 

Til medlemmer af Hals Rideklub, som modtager 

rideundervisning i klubben 

Drømmer du at ride, passe og nusse om en hest, så har du nu mulighed for få en halv- eller 

kvartpart på en af klubbens heste eller ponyer HELT gratis i en prøveperiode på 1 måned.  

I prøveperioden har du mulighed for at opleve, om det er noget for dig at have ansvaret for en 

hest inden du bestemmer dig for, om du vil fortsætte med at have part i en af klubbens heste. 

I prøveperioden har du fortrinsret til: 

 At ride på hesten de dage, hvor du har part på den. (Halvpart giver mulighed for at ride på 

hesten 3-4 gange om ugen, mens kvartpart giver dig ret til at ride 1-2 gange om ugen) 

 At ride på hesten, når du deltager i undervisning. 

I prøveperioden har du ansvaret for: 

 At holde boksen ren. Du har ansvaret for udmugning på de dage, hvor du bruger hesten.  

 At hesten strigles, passes og plejes i ugens løb. 

 At sadel, hovedtøj og øvrigt udstyr holdes rent og pænt. 

I prøveperioden opkræves der ikke leje af hesten, så din undervisning bliver billigere. Klubben 

betaler for opstaldning, smed og evt. dyrlæge. 

Hals Rideklub disponerer over hesten/ponyen til brug i alle undervisningstimer og i forbindelse 

med arrangementer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at part-havers brug af hesten/ponyen 

fastlægges nærmere ved indgåelse af aftale. 

Øvrige betingelser: 

Du kan som medlem kun benytte dig af dette tilbud én gang.   

Du må ikke tidligere have haft part i en hest/pony. 

Opstart altid til d. 1. i en måned. 

 

Hvis dette lyder interessant eller ved spørgsmål: 

Kontakt Konny eller Ulla     

ET GODT 

TILBUD! 

Der kan indgås aftale om gratis halv- eller kvartpart på følgende heste: 

Bonnie – Filur – Shakira – Mentos – Rudolf – Lucky (kun kvartpart) 


