
 
PARTS-KONTRAKT  PÅ  ELEVHEST 
 
 
Denne partskontrakt er indgået mellem: 
 
Ejer:  Ebeltoft Rideklub, Elsegårdevej 11, 8400 Ebeltoft 
 E-mail: info@ebeltoftrideklub.dk  // www.ebeltoftrideklub.dk 
 

Partshaver:  Navn:       _____________________________ Fødselsdato:________________ 

 Adresse: _________________________________________________________ 

 E-mail: _________________________________________________________ 

  Telefon: ______________________ Forældre tlf.:________________________ 

Elevhesten/ponyens navn: _________________ Hel/halv/kvartpart pr. måned kr.:_________ 
 

□ Kvartpart indebærer at have elevhesten hver anden lørdag □ eller søndag □, lige □ eller ulige□ uger 

□ Halvpart indebærer at have elevhesten enten lørdag □ eller søndag □ 

□ Helpart indebærer at have elevhesten både lørdag og søndag 

 
Kontrakten er indgået på følgende vilkår: 
Partshaver passer den pågældende elevhest som kvart-, halv- eller helpart, samt i alle ferier, dog undtaget 
sommerferien og i forbindelse med ferieaktiviteter, hvori elevhesten indgår.  
Såfremt der er to partshavere på samme hest, er det op til disse at deles pænt om hesten i ferie osv. 
Således kan der evt. også gøres brug af hinanden, hvis man skal på ferie eller af anden grund er forhindret i 
at passe "sin" hest. Man skal selv prøve at finde en afløser. Der gives besked til Staldvagten på tavlen i 
stalden senest dagen før kl. 17:00, såfremt man ikke kan passe sin hest.         
Ved stævner og andre arrangementer, hvori ponyen skal deltage, har klubben fuld råderet over ponyen og 
der tages disse dage hensyn til ponyens formåen i samråd med den partsansvarlige. 
I forbindelse med stævner, skal boksen muges ud og gives halm i god tid inden stævnets start, såfremt 
hesten står i boks.  
ERK ser gerne at partshavere deltager i klubbens egne hestepasserkurser, ryttermærke-undervisning og 
lignende, der er desuden mødepligt til staldmøder. 
Forældre til partshavere under 18 år, bedes deltage i første staldmøde efter indgåelse af partsaftalen og er i 
øvrigt meget velkomne ved alle staldmøder. Dette er dels for at give de bedst mulige forudsætninger for at 
passe en elevhest og dels for at sikre partshavers omgang med hesten. 
Partshaver kan med fordel tilmelde sig messengergrupperne ERK info/akut og ERK hyggegruppen- og holde 
sig opdateret på hjemmesiden og Facebookgruppen ERK staldfolk  
Opgavernes omfang er lidt afhængig af årstiden og er beskrevet nærmere på et opslag i stalden. (Tjek 
opslaget jævnligt). 
 
Partshavers forpligtigelser og rettigheder: 

• Modtager rideskoleundervisning. Se prislisten på www.ebeltoftrideklub.dk  

• Når ryttere under 15 år rider elevhestene SKAL der være en voksen person tilstede, medmindre 
rytteren har erhvervet Ryttermærke 1 og 2, eller har erfaring med heste, der svarer dertil, samt at 
der er indgået aftale herom mellem partsansvarlig og forældre. 

• Parthaver har fortrinsret på ”sin” pony til stævnestart, såfremt hesten er overbooket. 

• Der skal ALTID bæres hjelm under ridning og sikkerhedsvest ved springning. Desuden skal ryttere 
under 18 år bære hjelm ved omgang med hestene. 

• Står ponyen i boks: Udmugning af boks, samt sørge for strøelse + hø - inden kl. 16:00  

• Overholde gældende regler for staldorden og lign. Se opslag i stalden.   

• Strigle og ride pågældende elevhest på forsvarlig måde.  

• Der rides i hallens åbningstider, uden for almindelig undervisning. Der rides på eget ansvar. 

• Elevhesten må kun rides af parthaveren, og må ikke udlånes til andre uden forudgående aftale med 
ERK. 
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• Ved stævner eller undervisning i andre rideklubber, skal der altid hentes tilladelse fra ERK. 

• Skal hesten transporteres, skal der altid hentes tilladelse fra ERK.  

• Elevhesten må kun rides i skovene omkring ERK, såfremt det er aftalt med partsansvarlig og 
parthavers forældre og dette må kun foregå i skridt. 

• Kontrakten kan opsiges med en måneds varsel til den 1. i en måned af begge parter. 

• Ved grov og uforsvarlig opførsel kan kontrakten opsiges med øjeblikkelig varsel, og rytteren kan 
bortvises. 

 
Regler angående udstyr til elevponyer: 

• Ponyerne skal gå med det udstyr ERK stiller til rådighed til den enkelte pony. 

• Går ponyerne med bomløs sadel, må der ikke lægges underlag under. 

• Alt udstyr skal påsættes korrekt og må ikke justeres af partshavere. Er der tvivl om hvor vidt 
udstyret passer korrekt, rettes der henvendelse til den partsansvarlige. 

• Ingen af ponyerne må udstyres med gamasher, klokker, bandager el.lign. benbeklædning. 

• Hvis den enkelte part ønsker at ride med andet udstyr end det klubben stiller til rådighed, 
skal dette ske i samråd med den partsansvarlige. ERK står ikke til ansvar for det 
privatindkøbte udstyr. Ønskes det privat-indkøbte udstyr afmonteret/tilbageleveret igen, 
skal dette ske i samråd med den partsansvarlige. 

• Træktove og grimer (med karabinhager) må gerne købes til ponyerne.  

• Det er tilladt at have egen striglekasse med tilhørende strigler. Disse må kun bruges til den 
pågældende part-pony. 

• Dækner sørger ERK for. 

• Det er tilladt at købe egne skridttæpper til ponyen, disse anvendes dog først, når ponyerne 
er blevet klippet og kun under opvarmning og afskridtning.  

• Ønsker man at flette ponyerne inden ridning, skal dette flettes ud, inden ponyen lukkes ud. 

 
Lejen betales forud og er forfalden til den 1. i måneden.  
Det er partshavers eget ansvar at indbetale lejen og beløbet indbetales på bankkonto  
 
Sparekassen Kronjylland 9360-0004956079 
 
Såfremt lejen ikke er betalt inden udgangen af måneden, betragtes partsaftalen som opsagt, med 
mindre andet er aftalt med klubbens kasserer. 
 
VIGTIGT! HUSK AT OPLYSE HESTENS NAVN PÅ INDBETALINGEN! 
 
Der udleveres nøgle nr.________ til sadelrummet. Ved opsigelse af partsaftalen skal nøglen 
afleveres til sekretæren. Ved bortkommen nøgle opkræves 200,- kr. 
 
 
Ebeltoft Rideklub     
 
Dato: ___________    20___ 
 
 
Partshaver:_____________________________________________________________  
 
 
Forældre, hvis partshaver er under 18 år:____________________________________ 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem for Ebeltoft Rideklub:_________________________________________   


