Part på rideskolehest i

Ansvar, muligheder og forventninger

Muligheder
I Vindinge Rideklub er det muligt at få part på en af vores mange rideskoleheste. Som part
får man mulighed for at få fornemmelsen af hvordan det er at have sin egen hest. Man har
stor frihed i sin omgang med hesten og får mulighed for at lave spændende og udfordrende
ting sammen med hesten.
•
•
•

•
•
•

Part ridning – Når du har part rider du mindst en gang om ugen på hold og har
hesten en dag i weekenden. I weekenderne bestemmer du selv om du vil ride tur
eller benytte en af rideklubbens baner. Se prisstruktur på Klubmodulet.
Hedeland – Vi har Hedeland lige udenfor døren med 45km ridesti, så en tur i
Hedeland er oplagt. Hedelands reglement omkring færdsel skal selvfølgelig
respekteres, ligesom du altid medbringer en mobiltelefon og ikke rider ud alene.
Springning – Du må ikke springe på hestene i weekenderne eller uden opsyn af en
underviser. Klubben tilbyder springundervisning som et ekstratilbud til de dygtiste parter. Hvis du ønsker at deltage i springundervisning, så tal med en ridelærer
om mulighederne.
Stævner – Drømmer du om at ride stævner, både hjemme og i andre klubber, så
er der rig mulighed for at låne en af klubbens trailere og tage en partshest med til
diverse stævner. Dette skal altid aftales med ridelæreren.
Ekstra undervisning - Hvis du ønsker mere undervisning, f.eks. halve enetimer, så
tal med ridelæreren om mulighederne for dette.
Andre arrangementer - Hvis du hører om eller kender til andre typer af events
eller begivenheder, såsom juletur, St. Hestedag eller andet, så er det også muligt at
tage hesten med til disse, altid efter aftale med ridelæreren.

Ansvar
Som partrytter forventes det at du tager ansvar for den hest du har part på. Her på klubben
har vi nogle ting som parten skal tage sig af, i samarbejde med andre parter.
•
Ridning – Det forventes at du selv kan sadle op og håndtere hesten. Du skal kunne
ride selvstændigt og være ansvarlig i forhold til omgangen med hesten. Hesten
rides ca. en times tid – husk at weekenden er hestens aflastningsdage. Du må gerne
give venner eller veninder en skridttur, men må ikke sætte andre til at ride hesten
for dig uden aftale med en ridelærer.
•
Pasning – Du passer hesten på den dag i weekenden hvor du har part. Derudover
passer du også hesten i helligdage/ferier sammen med hestens andre parter. Er du
forhindret i at passe hesten, skal dette meddeles til hestens andre parter eller en
ridelærer.
•
Udmugning – Du muger hos hesten både den dag du rider på hold og de dage du
har hesten i weekender og helligdage. Kan du ikke selv komme og muge, skal du
sørge for at finde en der kan. Husk også at rengøre vandkoppen så hesten har rent
drikkevand.

•

•

•
•
•

Staldvagter – Som part deltager man i weekend staldvagter. Man har ca. 1 mogenvagt og 1 middag/aften vagt pr. periode (En periode er 2 md.) Der kan ønskes
datoer, når der laves nye staldvagt planer og ellers er man selv ansvarlig for at
bytte. Det skal altid respekteres at to nye/yngre parter ikke har staldvagt sammen
alene.
Vedligeholdelse – Parter hjælper også med at vedligeholde hestens udstyr. Sadel
og trense skal pudses inden stævner og gerne ca. 1 gang/md. Underlag skiftes ca.
hver 14. dag, eller efter behov. Beskidte underlag gnubbes fri for hår og lægges i
klubbens vaskerum.
Pleje - Hestene må gerne klippes langs ører, koder og nakke. Tal med en ridelærer
hvis du synes at man og hale trænger. Hovene må gerne vaske og smøres. Hvis du
opdager skader på hest eller udstyr, så sig det til ridelæreren.
Sommerrengøring - Hver sommer skal stalden vaskes ned og boksene kalkes
males. Dette hjælpes hestens parter om efter anvisningerne i stalden.
Skader – Heste kan desværre blive skadet. Hvis din hest er skadet, vil klubben så
vidt muligt tildele dig en anden hest på dit undervisningshold. Du skal dog stadig
passe din parthest og deltage i eventuel genoptræning. Hvis hesten er skadet i mere
end to måneder, vil det være muligt at få økonomisk kompensation.

Forventninger
Som part i Vindinge Rideklub forventes det at du er en del af fællesskabet i klubben. Vi vil
derfor gerne have at du deltager i vores arrangementer og hjælper til med at skabe en god
rideklub og en god stemning i stalden.
•
Stævner – Når der er stævner i rideklubben, vil der blive hængt hjælpeplaner op i
stalden. Disse hjælperplaner indeholder opgaver som skal løses til et stævne. Alle
kan hjælpe med noget og er man i tvivl, så spørg gerne nogle af de mere erfarne
ryttere, så hjælper de gladelig med at finde en vagt  der passer dig! Det er super
hyggeligt og man lærer de øvrige medlemmer bedre at kende.
•
Arbejdsdage - Vi holder arbejdsdage i løbet af året. Her sørger vi for at opgaver
som er svære at løse til hverdag bliver løst i samlet flok. Der sluttes altid af med
mad/drikke og hygge i samvær med dem som har deltaget over dagen.
•
Information – Der bliver informeret om arrangementer, ændringer mm. på klubens hjemmeside, på tavlen i stalden og på Facebook gruppen ”RKV Opstalder”.
Det er derfor en god ide at du holder dig orienteret her.
•
Staldmøder– Der afholdes af og til staldmøder, hvor parter også meget gerne må
deltage. Her drøftes stort som småt om alt der rør sig i stalden. Du må derfor
meget gerne deltage i disse.
•
Tone – I Vindinge Rideklub er der plads til alle og det forventes at man altid hoder en god tone i stalden. Vi taler pænt og ordentligt til hinanden, både i stalden og
på de sociale medier som klubben benytter sig af.
•
Hjælpsomhed - Det er så hyggeligt at komme i vores stald, og det skal blive ved

•

at være sådan. Derfor er det også vigtigt at vi hjælper hinanden. Giv gerne en
hjælpende hånd når nye rideskole elever skal sadle op eller et godt råd om hvordan
man fejer efter sig eller muger en boks. Hvis alle hjælper hinanden, så bliver der
mere tid til hygge og samvær for alle!
Almen orden - Vi ønsker at holde staldgangen ryddet og sikker for al færdsel. Det
er derfor vigtigt at du fejer inden du forlader staldgangen (også inden du rider) og
at du lige går tilbage og kigger om du nu fik ryddet pladsen helt op inden du tager
hjem. Derudover skal alle redskaberne på plads efter brug, så ingen kan komme til
skade hvis de ligger og flyder. Det samme gælder klubbens øvrige arealer. Taber
din hest en klat på området, så saml den op.

Lidt stemningsbilleder fra nogle af de dejlige dage i Vindinge Rideklub.

