
Halvpartskontrakt 
Der er hermed indgået aftale imellem HOKR og nedenstående, om halvpart på elevhest. 

Du bliver faktureret 500kr.pr. måned for halv parten. 

Hestens navn:________________________________ 

 

Kontrakt Betingelser: 

• Du skal være medlem af HOKR, og du skal modtage undervisning i undervisningsafdelingen 

min. 1 gang om ugen. Kontrakten har en løbetid på 12mdr og udløber derefter uden 

yderligere varsel, kontrakten kan fornyes hvis der ikke er venteliste på Hesten. 

• Du skal være i dit 10.år. Dvs. Være fyldt 10 år eller fylde 10 år i det år kontrakten 

underskrives. Underviserne kan, hvis halvparten har de fornødne færdigheder, godkende 

halvparter ned til 7år, det samme gælder venteliste. 

• Du skal kunne ride alle 3 gangarter. Hvis halvparten ikke har bestået ryttermærke 1 eller 

tilsvarende færdigheder, er halvparten forpligtet til at melde sig på det førstkommende 

kursus. 

• Det er forældrenes ansvar at deres børn overholder halvpartskontraktens bestemmelser. 

Klubbens Forventninger: 

• Du skal kunne sadle op/af og sørge for at hesten er pæn og ren. Spørg staldpersonale eller 

underviser hvis man er i tvilv om opsadling er korrekt. 

• Du rider max. 60 minutter af gangen. (Inkl.opvarmning) 

• Du er sød og omsorgsfuld ved hesten. 

• Du skal strigle samt rense hove på hesten efter hver ridetur. 

• Du skal rengøre og pudse sadel samt hovedtøj. (ca. 1 gang pr. Mdr.) 

• Du skal være imødekommende over for de andre i stalden og efterkomme instrukser givet 

af undervisere, stalppersonalet eller bestyrelsen. 

• Du skal rydde op efter dig selv både i stald og rytterstuen. 

• Du skal deltage i indlukning af elevheste. Der henvises til indlukningsplanen. 

• Du skal stå for udmugning af hestens boks (bundmuge minimum hver 14 dag) 

 

 



Sikkerhedsbestemmelser: 

• Al ophold på HOKR´s arealer og benyttelse af faciliteter sker på eget ansvar. 

• Du skal bære godkendt ridehjelm under al omgang med hesten. 

• Du skal bære godkendt ridehjelm under ridning. 

• Du skal bære godkendt ridehjelm under ophold i ridehallerne. 

Er du myndig eller fyldt 18 år, må du uden yderligere opsyn: 

• Hente/Bringe hesten på folden. 

• Arbejde med hesten i elevstald området. 

• Benytte inde/udendørs opvarmnings og ridebaner. 

• Benytte den udendørs ridesti 

Er du ikke fyldt 18 år, må du under opsyn af en myndig: 

• Hente/Bringe hesten på folden. 

• Arbejde med hesten i elevstald området. 

• Benytte inde/udendørs opvarmnings og ridebaner. Hesten skal føres i træktov af den 

myndige til og fra udebanerne 

• Benytte den udendørs ridesti. Hesten skal føres i træktov eller trense af den myndige. 

Er du fyldt 15 år, og er du sammen med en anden halvpart der 

også er fyldt 15 år og begge ryttere har bestået ryttermærke 2 

eller har færdigheder tilsvarende hertil, må i sammen uden 

yderligere opsyn: 

• Hente/Bringe hesten på folden. 

• Arbejde med hesten i elevstald området. 

• Benytte indendørs ridebaner. 

 

 

 

 



Generelle bestemmelser: 

• Du må benytte hesten hver lørdag og søndag, samt i de ferier hvor der ikke er 

elevundervisning. Fredag er hestens fridag. Elevhestene skal i skolernes 

sommerferieperiode have fri i 2 uger for at slappe af, dette koordinerer man med sin egen 

ferie. Der må ikke rides, hvis klubben skal bruge hestene til stævne eller andet 

arrangement. Der gives besked i god tid i forvejen. 

• Du har ret til at deltage i undervisning på hesten. 

• Du har ret til at deltage i stævner afholdt af HOKR på hesten. 

• Du har ret til at tage hesten med ud til stævner uden for HOKR. Under forudsætning af at 

der altid er en klubrepensentant med. Der skal køres med forsikret trailer og bil, samt 

gyldigt kørebevis. Yderligere information kan gives af undervisnings afdelingen. 

• Du må ikke springe på hesten uden for springundervisning. 

• Du må ikke lade andre ride på hesten. 

• Du må ikke klippe hale, man og pandelok uden samråd med undervisnings afdelingen. 

• Halvparten må ikke slå eller råbe af hesten. 

• Halvparten må ikke tage piller eller spåner. 

• Halvparten må ikke fodre hesten udover et æble eller en gulerod. 

 

 

Hvis ovenstående ikke bliver overholdt kan kontrakten opsiges omgående af HOKR. 

Skulle hesten blive syg eller halt vil man blive informeret af personalet. Det vil også fremgå af 

staldtavlen hvis hesten ikke må bruges, så undersøg dette inden man ordner hesten. 

Sygdom vil ikke blive reduceret i prisen. 

HOKR står for alle udgifter som foder, vacc. Dyrlæge m.m 

Kontrakten kan opsiges af begge parter med 1 måneds ved udgang af en måned. 

Kontrakten skal opsiges skriftligt til Undervisning@hokr.dk 
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Halvparten er udlejet til:  
Rytterens navn: _________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________ 

Fødselsdato: ____________________________________________ 

Medlems nummer: _______________________________________ 

Rytterens tlf: ____________________________________________ 

Forældres tlf: ____________________________________________ 

Underskrift rytter: ________________________________________ 

Underskrift forældre: ______________________________________ 

Underskrift HOKR Ansvarlig undervisnings afd:_______________________________ 

Underskrift HOKR Formand: _________________________________ 

Al fakturering fra HOKR sendes pr mail til alle, derfor er det vigtigt at oplyse 

ændringer i mail til formand@hokr.dk samt tjekke sin mail hver d.1 i måneden.    
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