Partsfolder
Skridtet mellem rideskolehold og egen
pony.
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Praktisk information
Forældrenes rolle
● Er partsrytter under 15 år, skal en
forælder være til stede ved opsadling, når
der rides, på staldvagter eller ved
varetagelse af staldholdsopgaver, på
arbejdsdage, folddage og lign.
● Forældre til partsryttere må gerne deles
om opgaven at være til stede ved
opsadling og ridning.
● Tilmeld jer facebook gruppen “Hinnerup
Rideklub (stalden)”.
● Det forventes, at forældre og parter
holder sig ajour via facebook gruppen
“HIRI parter”.

Staldvagter
● Er man part, skal man på et staldhold. Der
er 5 staldhold og hvert staldhold har tildelt
en ugedag (hverdag), hvor de har
ansvaret for en aftenfodring og nathø.
● Staldholdene har herudover ansvaret for
stalden hver 5. weekend – og på
helligdage. Se staldhold og staldvagter på
www.hiri.dk.
● I sommersæsonen, hvor rideskolehestene
går på heldagsfold, hjælper parterne
hinanden med at tage rideskolehestene
ind om eftermiddagen/aftenen.
● Tilmeld jer facebook gruppen “Køb, salg
og bytte af staldvagter og andre ting
(Hinnerup Rideklub)”.

● Op til stævnerne er der 2 arbejdsdage,
hvor laves vedligehold af stedet, store og
små opgaver samt gøres klar til stævnet.
● Og endelig et par folddage, hvor foldene
gøres klar til enten sommer eller
vinterfolde.

Ferier
● Hvis man som part skal på ferie, så aftaler
man med sin ”medpart”, at vedkommende
holder øje med ponyen/hesten.

Partstanter
● Partstanter vurderer sammen med
partsudvalget vedrørende dyrlæge, smed,
smuld i boks osv.
● Indimellem kan der være brug for, at
parterne kan træde til ved dyrlæge, hvis
der er behov for det.

Hvornår tager man fat i sin tante?
Sår eller andre skader
Udstyr
Smuld/boks
Halthed eller tvivl om det
Hove/ben har ændret udseende/muk/sur
stråle
● Problemer/udfordringer med ridningen.
● Tabt sko
● Andre spørgsmål
●
●
●
●
●

Partsudvalg
Stævner, arbejds- og folddage
● Klubben afholder 2 klubstævner hvert år,
hvor man skal hjælpe 3-4 timer med en
opgave.

● Spørg altid gerne partsudvalget, hvis du
er i tvivl om noget.

Priser mv.
● Priser på part, facilitetskontingent og
undervisning fremgår af www.hiri.dk

Sikkerhed og ridning
Rytteren
● Man skal altid bære ridehjelm, når man
rider. Vi anbefaler også, at man bærer
ridehjelm, når man håndterer heste til og
fra fold.
● I stalden skal man altid bære lukkede sko
og når man rider skal man have en støvle
på, som har en lille hæl.

● Som udgangspunkt bruger
rideskolehestene ikke dækken i
vintersæsonen – der kan være
undtagelser, og det besluttes af
partsudvalget.
● Longering af HIRI hestene må kun ske
ifølge aftale med partsudvalget.

Ridning
Staldskab
● Staldskabene er et tilbud og tilhører
rideskolehestene. Skabene deles af 2
rideskoleheste. Har du flere ting, end der
kan være i skabene, må du tage tingene
med hjem.
● Lågerne skal være lukkede, når de ikke
lige bruges og det er jeres ansvar, at
skabene er præsentable og ryddet foran
skabene inden du rider og efter endt
ridning. Skabene skal kunne lukkes helt.
● Der må ikke opbevares foder i skabene og
godbidder skal være i lukkede bøtter.

● Man må ride i ridehallen/på
udendørsbanerne maks. 1 time pr. dag
eller en tur på maks. 2 timer. Rid altid
min. 2 heste afsted. Husk at udvise
hensyn på tur. Er du barn, skal det være
ifølge med en, der er fyldt 16 år. Husk
mobil med på turen.
● Mobilen må IKKE bruges på hesteryg.
● Filmklip hvor der optræder andre
heste/ryttere, må IKKE lægges på de
sociale medier uden accept af de
pågældende ryttere.

Færdselsreglerne
Hesten
● Alle rideskolehestene har sadel og trense.
Såfremt de har behov for ekstra udstyr,
skal det aftales med partsudvalget. Man
må gerne have sin egen trense med, men
få altid hjælp at partstanten eller
partsudvalget til tjekke, om den passer
hesten.
● Der må rides med gamacher og klokker.
Partstanter eller partsudvalget skal
godkende dem inden brug.

● Man rider altid venstre mod venstre – det
vil sige, venstre skulder mod venstre
skulder.
● Skridt så vidt muligt for og af på hovslaget
på venstre volte.

Når man forlader ridehuset
● Når man forlader ridehallen skal hovene
renses ved udgangen fra hallen.
● Forældre skal samle hestepærer op
løbende.

Undervisning mm.
Dressurundervisning
● Alle parter skal modtage undervisning
mindst én gang hver anden uge.
● Oplysninger om muligheder for at
modtage dressurundervisning og priser for
undervisning findes på
http://HIRI.dk/undervisere
● Der er mulig for undervisning mandag,
tirsdag eller torsdag efter eget valg.
● Tilmeld jer facebook gruppen “Hinnerup
Rideklub – Dressurundervisning”.

Springundervisning
● På HIRI er der springundervisning om
onsdagen. Såfremt man ønsker at deltage
i springundervisningen, skal det aftales
med partsudvalget inden. Alle heste må
springe til undervisning undtagen Heino
pga. sine gamle ben.
● Det er kun ryttere, som modtager
springundervisning, som må træne
springning uden for undervisningen, dette
gælder også cavalettis. Alle parter må
gerne trave/galoppere over bomme.
● Ingen rideskoleheste må springes højere
end 50 cm.
● Tilmeld jer facebook grupperne “Spring
Undervisning Hinnerup” og “Søndags
Spring – HIRI”

Part på en HIRI hest
● Som parter må I gerne prøve hinandens
ponyer/heste en gang imellem. Husk altid
at hold jer inden for 1 times ridning.
● At have en part på en rideskolehest er
skridtet mellem rideskolehold og egen
pony eller hest med alt det, der følger
med.

● Det vil sige, at man deltager i indlukning,
reparation af fold, ordne hestens boks i
det daglige og ved selvpasserstald, ordne
sadel og hovedtøj, ordne sår, gå med
hesten, hvis den er skadet osv. Man har
ansvaret, men får hjælp fra tanter og
partsudvalget.
● Parter er velkomne til at købe ekstra
smuld til boksbunden, solarie eller
mash/lucerne(aftalt med partsudvalget) til
deres partshest.
● Opsigelse fra part er 1 måneds varsel fra
den første i en måned. Der underskrives
en kontrakt, hvori vilkårene for part på
HIRI er angivet. HIRI kan opsige parten
uden varsel, hvis kontrakt eller hest
misligholdes eller hvis part og hest ikke
passer sammen.
● I forbindelse med opsigelse af parten er
man forpligtet til at give eventuelle nye
parter mulighed for en prøveridetur.
● Hvis hesten forlader HIRIs matrikel i
forbindelse med stævne o. lign., skal der
udfyldes en udlånskontrakt. Den skal
underskrives af parten (eller partens
forældre) og en fra partsudvalget - uden
underskrevet kontrakt og godkendelse fra
partsudvalget må hesten IKKE forlade
HIRI.
● Ansvar mv. ifbm. udlån fremgår af
udlånskontrakt.
● Ved opstart på part, vil der være en
prøveperiode på 1 måned, hvor
partsudvalget vurderer om hest og rytter
passer sammen eller kontrakten skal
stoppe.

