
HALS RIDEKLUB 

KONTRAKT PÅ HALVPART 

Hals Rideklub herefter benævnt HR har indgået følgende aftale om halvpart af hest/pony 

mellem Hals Rideklub, Aalborgvej 138, 9370 Hals 

E-mail:    Tlf.:      

og  

Parthavers navn:       

Adresse:    Postnr./by    

E-mail:    Tlf.:   

Hestens/ponyens navn:     

Denne aftale træder i kraft d.                  / -20  under følgende betingelser: 

 

BENYTTELSE AF HESTEN  

 HR råder over hesten i alle de undervisningstimer, hvor den kan benyttes, samt 1 

time før hesten skal gå undervisning. HR råder over hesten ved de af HR planlagte 

arrangementer. 

 

 Udover undervisningen kan HR leje hesten ud i enkelte timer efter forudgående 

orientering af halvparthaveren. 

 

 Parthaver/rytter må anvende hesten i henhold til partplanen, der giver parthaver ret til at 

bruge hesten 3-4 gange ugentligt. Der aftales med HR, hvilke ugedage parthaver kan 

benytte hesten/ponyen.  

 

 Hesten må kun benyttes af parthaver/rytter. Parthaver må derfor ikke låne/leje hesten 

ud eller på anden måde overlade hesten/ponyen i andres varetægt uden udtrykkelig 

aftale med rideskolens Undervisningsudvalg.  

Navn på kontaktperson:                                                Tlf. nr.:                              

         

 Der må kun rides på rideklubbens arealer, med mindre andet er aftalt med klubbens 



Undervisningsudvalg.  

 

 Parthaver er forpligtet til at modtage mindst én undervisningstime på hold i dressur 

ugentligt. 

 

 PARTHAVERS FORPLIGTIGELSER FOR PASNING AF HESTEN 

 Parthaver har ansvaret for, at sadel, hovedtøj og øvrigt udstyr til hesten holdes rent og 

pænt. 

 

 Parthaver har halvpart i hesten/ponyen på eget ansvar, og er desuden forpligtet til at 

sørge for, at hesten ikke lider overlast og at den i øvrig bliver redet forsvarligt, hvilket 

er ensbetydende med, at hesten/ponyen max. rides en time ad gangen.  

 

 Hesten/ponyen skal have en ugentlig hviledag. HR fastsætter hviledage og er ansvarlig 

for at informere parthaver herom.  

 

 I tilfælde af, at hest/pony virker syg eller er kommet til skade, er parthaver forpligtet 

til straks at kontakte HR’s kontaktperson, som  er         

på tlf.                             Kan parthaver ikke få fat i denne, og vurderer, at der er 

akut behov for dyrlæge, kontaktes Dronninglund Dyrlægerne, Hans Karkov på  

tlf. 98 84 10 15. 

 

 Hvis hesten bliver syg/halt eller ved anden tilskadekomst, må den ikke rides på før den 

er godkendt af dyrlæge/bestyrelse. 

 

 Hesten/ponyen skal passes som reglerne for omgang og pleje af heste foreskriver, 

herunder at hesten tilses, strigles og plejes på de ugedage, hvor parthaver disponerer 

over hesten/ponyen. Hesten/ponyen står om sommeren på døgnfold og skal her tilses 

på de angivne ugedage.  

 

 I vinterhalvåret, hvor hesten/ponyen er i boks om natten, har parthaver pligt til at 

indgå i turnusordning med udmugning af klubbens bokse på de ugedage, som 

angives af klubbens hesteansvarlige. Turnusordningen medfører, at parthaver ikke 

så ofte er ansvarlig for udmugning i løbet af ugen. 

 

 I tilfælde af udeladelse af udmugning opkræves parthaver et beløb på kr. 50,- pr. 

boks hver gang udmugningen ikke udføres. Ved gentagen misligholdelse vil  

ophævelse af kontrakten blive taget op til grundig overvejelse i HR’s bestyrelse.  

 

 Parthaver og min. 1 forælder (når parthaver er under 18 år) skal have gennemgået 

et obligatorisk og af klubben tilrettelagt sikkerhedskursus, der skal sikre, at rytter 

kender til de grundlæggende regler omkring primært håndtering af hest/udstyr og 

sikkerhed. Tidspunkt for afholdelse af kursus aftales med hver enkelt parthaver. 



 

 BETALING 

 Parthaver skal ikke betale leje af hesten til egen undervisning. 

 

 Prisen for månedsparten er kr.     som forud-opkræves ultimo hver måned. 

Lejen indbetales på HR’s konto: 9070 0640005297. 

 

 Parthaver skal ikke betale facilitetskort.  Alle udgifter til hest/pony, herunder udgift til 

opstaldning, smed og dyrlæge er inkluderet i lejen.  

 

 Der gives ikke kompensation for eventuelle dage, hvor hesten ikke kan benyttes grundet 

sygdom eller tilskadekomst. Beløbet for halvparten skal derfor betales uanset om hesten 

måtte være syg eller lignende. 

 

 Betaling for leje af hesten/ponyen i undervisningen og ved arrangementer  

tilfalder HR. 

 

 VARSLING AF ÆNDRINGER OG OPSIGELSE   

 Eventuelle ændringer af denne kontrakt skal varsles med minimum en måneds varsel til 

den første i en måned. 

 

 Med mindre at andet er skriftligt aftalt i denne kontrakt, vil kontrakten løbe på 

ubestemt tid indtil den opsiges af én af parterne. Kontrakten kan opsiges af begge 

parter med minimum én måneds varsel til den første i en måned. Opsigelsen skal være 

skriftlig. 

 

 Ved misligholdelse af hesten eller aftalerne, bortfalder kontrakten øjeblikkeligt.  

Parthaver og Hals Rideklub accepterer disse betingelser. 

Dato:    

 

 

 

 

Parthavers underskrift Hals Rideklubs underskrift 

Er parthaver under 18 år skal kontrakten underskrives af forældre eller værge. 


