
Halvpartskontrakt SORK

 

  

1. Parterne 

Der er til dags dato _______________________ indgået halvpartskontrakt  

Imellem  

Navn: Sønder Omme Rytterklub__(SORK)____________________ ____________ 

Adresse: Herningvej 30, 7260 Sønder Omme______________________________ 

Og 

Navn:______________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________ 

Evt. Forældre (hvis rytter er under 18 år)___________________________________ 

Tlf:_________________________________________________________________ 

Om  

Hestens/ponyens navn:_________________________________________________________ 

2. Betingelserne for at være halvpartslejer 

For at være halvpartslejer hos SORK skal du kunne opfylde følgende: 

 Være medlem hos SORK 

 Være godkendt af en ridelærer hos SORK 

 Kunne sadle op selv og håndtere hesten selv 

 Hvis du er under 18 år, skal der altid være en voksen i nærheden, når du har omgang med 

hesten/ponyen. 

 Du skal altid ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm 

 Halvpartskontrakten er personlig og hesten/ponyen må derfor ikke lånes ud til andre. 

 Hvis du vil springe uden for undervisningen, skal du aftale det med en ridelærer eller den 

hesteansvarlige fra bestyrelsen (og du skal bære sikkerhedsvest, hvis du er under 18 år) 

 Alle andre regler på SORK skal i øvrigt overholdes. Se dem i ridehallen. 

 

 

3. Hestens anvendelse 

Nedenfor kan du læse om, hvor meget du skal og må bruge den hest/pony du har lejet. 

 Rytteren skal være tilmeldt rideundervisning 2 gange i ugen inden for den daglige undervisning. 

Halvpartslejeren er selv med til at bestemme, hvilke dage og hold der skal være tale om, men det 
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anbefales, at den ene af gangene er på holdet specielt oprettet for halvpartsryttere. De to ganges 

undervisning er inkluderet i prisen for en halvpart. 

 Hesten/ponyen må anvendes til stævner (max 2 starter om dagen/4 starter pr. weekend), også 

uden for SORKregi, men flyttes hesten/ponyen fra SORKs adresse, skal det aftales med den 

hesteansvarlige fra bestyrelsen. Bruges hesten til stævne, er det i stedet for den normale ridning i 

weekenden.  

 Hesten/ponyen må rides 1 dag i weekenden i ca. 1 time, hvor man hver gang sørger for at skridte 

varm ca. 10 min, trave varm ca. 10 min (letridning), traver i nedsidning, og galoperer max 15-20 

min, og husker at skridte af til hesten/ponyen ikke længere puster.  Er man flere der har halvpart på 

den samme hest/pony skal I aftale indbyrdes, hvem der rider hesten henholdsvis lørdag og søndag. 

I så fald I begge vil ride på samme undervisningshold, er det den af halvpartslejerne, der var 

tilknyttet det eventuelle hold først, der har førsteret på hesten/ponyen, med mindre i selv indgår 

en deleaftale.  

 Hesten må anvendes til turridning, hvis man stadig sørger for at varme op og skridte af. Det kan 

være naturligt at en ridetur varer længere end 1 time, men halvpartslejeren skal i sådan et tilfælde 

ride hesten, så den ikke bliver overbelastet. Man må ikke ride alene på tur, og er du under 18 år 

skal du hele tiden kunne komme i kontakt med en voksen.  

 Hesten må anvendes i sommerferien 2 dage om ugen (juli måned). Er I flere halvpartslejere på 

samme hest/pony, skal I indbyrdes aftale, hvilke dage I rider hver i sær, så hesten ikke bruges 2 

gange samme dage. Man betaler halv pris i juli måned, hvis man ønsker at ride i den periode.   

 Hesten/ponyen må ikke anvendes, hvis den er syg eller fejler andet, der gør at den ikke kan rides. 

Du vil få besked fra din ridelærer eller den hesteansvarlige i bestyrelsen, hvis du ikke må ride på 

hesten/ponyen. I tilfælde, hvor hesten/ponyen er syg/halt i en kortere periode, får man ikke 

reduktion i prisen, men er der tale om et længere forløb, vil man kun blive opkrævet prisen for den 

undervisning, man er tilmeldt. 

 

 

4. Partlejers forpligtelser 
 Du skal vedligeholde hestens/ponyens udstyr, hvor du renser sadel og hovedtøj hvert halve år og 

vasker underlag, når det er nødvendigt. Derudover skal du meddele til bestyrelsens hesteansvarlig, 

hvis der er noget af udstyret der er gået i stykker eller mangler.  

 Du skal meddele bestyrelsens hesteansvarlig, hvis du opdager noget usædvanligt ved din 

halvpartshest/pony, som fx sår, skrammer, halthed og lign. (i tilfælde hvor hesten/ponyen fx er 

halt, må du selvfølgelig ikke begynde at ride på den)    

 Når man har en halvpart hos SORK, er man forpligtet til at deltage i udmugningsordningen i 

vintermånederne. Hør evt. mere om denne ordning hos den hesteansvarlige i bestyrelsen.  

 

 

5. Sygdom og skader på hesten/ponyen 

Regler omkring sygdom og skader 
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 Som udgangspunkt er det SORK, der afholder alle udgifter på evt. dyrlæge og smed til hesten, hvis 

den kommer til skade eller bliver syg. 

 Rides/behandles hesten/ponyen af halvpartslejeren, således at der sker direkte skader/sygdom på 

hesten, afholdes disse udgifter af halvpartslejeren.  

 

6. Pris og betaling 
 Prisen for en halvpart hos SORK er fastsat til 600,- pr. måned(halv pris for juli måned) 

 Betalingen skal falde senest d. 15. i hver måned for indeværende måned. (lige som betaling for 

undervisning ud over halvpartstilbuddet) 

 I prisen er inkluderet: 

o 2 timers undervisning 

o 1 times ridning i weekenden 

o Facilitetskort til alle SORKs faciliteter 

 

7. opsigelse 
 Halvpartsordningen kan til enhver tid opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til 

udgangen af en måned.  

 Sker der misligholdelse af denne kontrakt, kan den fra SORKs side opsiges med øjeblikkelig 

varsel. 

 

8. Underskrifter 

 

 

(SORKS hesteansvarlig) 

 

 

(halvpartslejer) 

 

 

(forældreunderskrift – hvis halvpartslejer er under 18 år) 


