
Reglement for partrytter 
 

 Partrytteren SKAL aftale med partsansvarlig, hvis der er weekender, hvor 
der ikke rides. Samt hvis der ikke kan rides i ferierne.   
Tidsfristen er senest fredag i pågældende uge kl. 16.00, og gives ved e-mail 
eller på SMS til partrytteransvarlig. 

 
HUSK ALTID at holde øje med tavlen ved indgangen til stalden, der er 
vigtige informationer ang. weekendernes aktiviteter, arbejdsdage o.a.  
 

 Navn og telefonnr. på partsrytter SKAL stå på bokstavlen. 
 Partrytteren SKAL muge ud lørdag og søndag medmindre andet er aftalt 

med partsansvarlig.  
 Det er ok, hvis en partrytter efter aftale med partsansvarlig springer en 

weekend over indimellem, men som udgangspunkt skal man komme hver 
weekend, enten lørdag eller søndag og ride partshesten (der kan være 
lavet en særaftale omkring hver 2. weekend). 

 
 Partrytteren må ride 1 time på hesten. Andre, herunder veninder, familie 

etc. Må ikke ride partshesten.  
 Der må IKKE springes, løsspringes eller longeres.  
 Man må IKKE ride kun i grime, men gerne uden sadel.  
 Man må IKKE ride med sporer; medmindre andet er aftalt med 

underviser/partsansvarlig. Men der må gerne bruges pisk.  
 Partryttere skal ALTID have ridehjelm og godkendt ridefodtøj på omkring 

elevhestene. Der anbefales at partryttere tillige bruger sikkerhedsvest. 
 Man SKAL være færdig med at ride INDEN kl. 20.00. Halplanen følges. 
 Partrytterne over 16 år må ride alene i skridt rundt om hallen. 
 Partryttere under 16 år skal enten være to til hest eller medbringe gående 

hjælper. 
 Der må ikke rides uden sadel rundt om hallen, på markvejen eller på 

stierne. 
 Hestene må aldrig stå uden at være fastspændte på staldgangen eller uden 

at være holdt fast. 
 Det er partrytteransvarlige, der står for ventelisten til parthestene, men 

det er underviser, der bestemmer, hvem der må have part på bestemte 
heste ud fra nøje vurdering af rytterens kunnen og ansvarsfølelse. Det er 
således både underviser og partrytteransvarlig, man skal henvende sig til, 
hvis man enten ønsker at være partrytter eller ønsker at fratræde.  

 Udstyr til hestene: man må meget gerne bruge eget udstyr – bare det er 
taget af, inden partrytteren forlader stedet. 

 Oprydning: stalden forlades opryddet, striglepladsen forlades fejet. 
 Der samles klatter, inden ridehallen forlades. 
 Hvis hesten viser tegn på skade, må der ikke rides på hesten og underviser 

eller partansvarlig skal straks kontaktes. 



 Hvis ovenstående ikke overholdelse gives der en advarsel og ved 3. 
advarsel fratages parthesten.  Først en mundtlig, dernæst en skriftlig og 
sidst en fratrædelse.  

 HJÆLP: søg gerne hjælp hos de private opstaldere eller ring til enten 
underviser eller partsrytteransvarlig. 
– spørg hellere en gang for meget end en for lidt  


