
  

Har du lyst til at øve dig i at have din egen hest 

 – eller bare lyst til at ride lidt mere, så er 

halvpartsordningen noget for dig. 

Grindsted Rideklub 
Hedemarken 28 

7200 Grindsted 
www.grrk.dk 

Halvpart 
Læs mere om halvpart 

og om rideklubben på 

www.grrk.dk 

I GRRK LÆGGER VI VÆGT PÅ: 
 At her er plads til både alvor og sjov. 

 At du får et ride- og træningsmæssigt udbytte. 

 At vi har et godt socialt samvær. 

 
VI KAN BLANDT ANDET TILBYDE 

FØLGENDE: 
 Gode og rolige heste/ ponyer i alle størrelser 

 Kvalificeret undervisning på alle niveauer 

 Dejlig natur med ridestier i afvekslende terræn. 

 2 ridehaller og 5 udendørsbaner 

 Udendørs springbane 

 Gode parkeringsforhold. 

 Toiletter med bruser. 

 Rytterstue 

 Masser af luftefolde 

Ferie: 

Som halvpartsrytter kan man have halvpart 11 

måneder om året. 

Det betyder at juli måned er feriemåned. 



 

   Du får: 

 2 x 1 times ugentlig undervisning i elevskolen 

 1 times fri ridning om lørdagen 

 Halvpartsryttere over 18 kan vælge 1 x 

undervisning og 2x fri ridning, hvoraf 1 er lørdag 

 Førsteret til stævnestart på hesten/ ponyen 

 Tilbud om enkelte årlige arrangementer (f.eks. 

fælles skovture) 

Prisen for halvpart fremgår af 
prislisten, prislisten er tilgængelig på 

www.grrk.dk 

Halvpartsordningen: 

Giver dig mulighed for at få indblik i, hvad det 

kræver at have sin egen hest. Den giver dig 

mange gode oplevelser og et tættere forhold 

til hesten.  

Derudover får du mange timer i fællesskabet 

med andre på rideskolen. 

Krav:  

Du skal godkendes af din underviser.  

Du skal overholde klubbens reglement samt 

specielle retningslinjer for halv-partsryttere. 

Disse regler følger kontrakten som du skal 

underskrive. 

Har du lyst til at prøve halvparts-ordningen? 

Så spørg din underviser, om du er dygtig nok til 

at få halvpart, samt hvilken hest du passer 

bedst sammen med. 

Det er muligt at komme på venteliste, hvis den 

hest du ønsker er optaget. 

Du må: 

 Ride en time mellem 9-15 lørdag, husk 

at skridte hesten først og sidst i 

timen 

 Strigle, pleje og hygge om hesten 

 Græsse med hesten 

 Ride i begge haller og på de udendørs 

baner 

 Skridte på rideskolens øvrige arealer 

 Ride i skoven med ledsagelse af en 

person over 18 år 

Vi forventer: 

 at du tager del i GRRKs værdier. 

at du behandler hesten på forsvarlig vis 

at du overholder reglerne for halvpartsordningen 

at du overholder åbningstiderne 

-ellers vil halvparts-kontrakten ophøre uden varsel. 

   Som halvpartsrytter er det dit ansvar at: 

 Overholde alle regler 

 Passe og ride hesten forsvarligt 

 Pudse hestens sadel og hovedtøj mindst én 

gang i kvartalet 

 Rengøre hestens strigler + kasse 

 Ordne hestens man, hale- og kodehår 

i samråd med stald-personalet. 

Ved spørgsmål kontaktes underviseren i 

elevskolen eller daglig leder. 


