Kontrakt for medbringelse af egen hest.
Skoleåret 2018/19
Elevens navn:___________________________________________________
Hestens navn:___________________________________________________

Foder
Hestene fodres med wrap, halm og kraft foder.
Ønskes der andet foder end overnævnte, så sørger man selv for dette. Dette er egenbetaling.
Ved eget foder gøres det klar i spande e.l. til alle måltider. Det sættes på en tildelt hylde i
foderrummet. Dette sørger man selv for.
Strøelse
Der strøs med halm. Dette gør eleven selv efter behov. Ønsker man anden strøelse, så skal dette
aftales med den staldansvarlige/ridelæreren. Der er mulighed for, at få leveret anden strøelse fra
den lokale fodercentral, som vi handler med. Dette er egenbetaling.
Folde
Hestene går på græs fra slutningen af april til slutningen af september. Her går hestene sammen i
større hold og de er ude mellem 9-12 timer dagligt. Ved mange dage med nedbør, så lukkes
græsfoldene, så kun jordfoldene bruges.
I vinterhalvåret går hestene på jordfold i små hold med 4-6 heste. På jordfoldene bliver de tildelt
halm i foder rigtig opbevaring. I denne periode er hestene ude i 2-6 timer dagligt.
Vi bestræber os på, at hestene kommer på fold hver dag. På regnfulde dage bliver hestene inde.
Der vil de få lidt ekstra halm og wrap.
Baner
Spring- og dressurbaner må ikke bruges til fold.
Der må kun være løse heste i ridehuset efter aftale med den staldansvarlige/ridelæreren.
Skemalagt ridning har fortrinsret til banerne. Der må max være 6 equipager på banen/ i ridehuset
ad gangen.
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Udstyr
Der er mulighed for at leje et skab i rytterstuen, hvor man kan have sit udstyr aflåst. Skabene lejes
via MyLocker.dk. Privat udstyr medbringes og opbevares helt på eget ansvar.
Hver boks har en nummereret sadelplads i et aflåst sadelrum. Der er en sadelplads pr. boks. Vi
forventer, at der altid er pænt og rydeligt ved pladser/skab.
Beslagsmed
Når hesten/ponyen skal have smed, så skriver eleven selv sin hest/pony på smedtavlen. Tavlen
hænger centralt i stalden. Smeden kommer ca. hver 14. dag. Dette er blot et tilbud, ønskes egen
smed, er man velkommen til dette.
Smeden sender regningen direkte hjem til ejeren.
Dyrlæge
I akutte tilfælde forbeholder skolen sig ret til, at tilkalde dyrlæge uden varsel. Det skal pointeres, at
det altid er ejer selv der betaler for dyrlæge.
Skolen har parasitbekæmpelsesstrategi som betyder, at når alle hestene er ankommet til
efterskolen, så vil den staldansvarlige/ridelæreren i samarbejde med dyrlæge bestemme, hvornår
der skal tages gødningsprøver af alle heste på efterskolen. Gødningsprøver og evt. behandling af
orm er på ejers egen regning. Der tages gødningsprøver hvert efterår og forår af alle heste på
HHE. Hesten skal være behandlet ved ankomst.
Hesten skal være chipmærket og være udtaget fra konsum. Når hesten ankommer til efterskolen
skal passet afleveres til den staldansvarlige/ridelæreren. Passet vil blive opbevaret i aflåst kontor.
Ved ankomst til efterskolen skal hesten/ponyen skal være vaccineret efter Dansk Rideforbunds
regler. Hvis dette ikke er muligt, så skal skole vide besked i forvejen, så der kan blive bestilt
dyrlæge til, at få hesten vaccineret ved ankomsten. Dette sker på ejers regning.
Ridning
Ridehjelm er påbudt.
Der rides altid med reglementeret fodtøj, og der springes altid med sikkerhedsvest.
Der skal ligeledes altid rides med sikkerhedsvest, når der rides eller springes udenfor skolens
område.
Rides der udenfor skolens område og/eller springes der udenfor undervisning, så skal der
foreligge en forældreunderskrift med tilladelse, da dette sker på eget ansvar.
Ride- og staldregler udleveres ved ankomst.
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Pasning af hest
Eleven skal deltage i al pasning af hestene på skolen. Dette foregår i en turnusordning.
Eleven/ejeren har til enhver tid det overordnede ansvar for egen hest/pony.
Hvis hesten/ponyen skal hjem i ferierne, så skal eleven give den staldansvarlige/ridelæreren
besked herom.
Skolen forbeholder sig ret til, at hjemsende hesten/ponyen, hvis ikke eleven overholder aftaler og
regler eller ikke passer sin hest/pony forsvarligt. Eventuelle problemstillinger drøftes med den
enkelte elev og der gives 3 advarsler, hvorefter hesten/ponyen hjemsendes, hvis problemet ikke er
løst. Forældrene til eleven vil altid få besked, hvis der gives en advarsel.
Betaling
Betaling for medbringelse af egen hest afregnes ugevis (kr. 400,- pr. uge). Hesten er opstaldet på
skolen i 41 uger, og betalingen forfalder i 10 rater. Første rate forfalder den 1. september og sidste
rate den 1. juni. Ved opsigelse af boks har man 4 ugers opsigelse fra den 1. i måneden.
Hesten ankommer søndag d. 12. august 2018.
Hesten tages hjem senest fredag d. 21. juni 2019.
Det er på eget ansvar, at medbringe hest på Halstedhus Efterskole og det er ejeren/den
hesteansvarlige der til enhver tid har det overordnede ansvar i forhold til hesten/ponyen. Når
skoleåret er slut og hesten tages hjem, så skal boksen muges og ordnes. Hvis dette ikke
efterleves, så vil der blive sendt en regning hjem til forældrene på kr. 500,-.

Info hest:

Race:___________________________________
Højde:___________________________________
Køn:_____________________________________
Særlige forhold:___________________________

__________________________
Elevens underskrift

___________________________
Forældrenes underskrift
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