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MEDRYTTAR AVTAL
För dig som har god ridvana och/eller hästkunnig vuxen finns möjlighet för målsman att
teckna medryttar avtal för att ta hand om en ponny 3 dagar/vecka.
Hästägaren ansvarar för att ponny har daglig tillsyn, fodras, verkas, är försäkrad och
vaccinerad. Sadel, träns, grimma, grimskaft, ryktsaker och ev täcke ingår. Vill du använda
egen utrustning går det oftast bra men kolla alltid med hästägaren först. Frisering endast
efter överenskommelse med hästägaren.
Medryttaren ansvarar för ponnyns omvårdnad måndagar, onsdagar och lördagar vilket
innebär visitering, rykt, kratsa hovar och pyssla. Spar på tagel! Utrustningen rengörs och
putsas dagligen. Om något är trasigt meddelas hästägaren snarast.
Flertalet måndagar är det gemensam lektion 17.15-18.00. På lektionen som därefter är i
direkt anslutning bör medryttarna vara delaktiga i att hjälpa nya eleverna under ridningen
samt att ta hand om ponnyerna efteråt. Ridpasset onsdag och lördag är självständigt och
varieras mellan dressyr och markarbete på banan samt uteritt i naturen. Ha alltid med dig
någon särskilt när du rider från anläggningen. Tänk på att hästar är flockdjur och vad
allemansrätten innebär!
Ha hjälm på huvudet! Var försiktig bland hästarna, särskilt i hagen. Använd skötselplatserna
utanför ligghallen. Det finns möjlighet att dela skåp i baracken. Håll snyggt vid byggnaderna,
mocka ridbana, ligghall och stallplan efter dig. Lördagar ansvarar medryttarna för att hagen
mockas enligt rullande schema se anslagstavlan. Byt med varandra vid ev förhinder. Ponnyn
behöver inte motioneras varje dag men behöver daglig omvårdnad. Vid förhinder kontaktar
du hästägaren. Det är inte tillåtet att hoppa, longera, löshoppa mm eller träna för annan
instruktör utan överenskommelse med hästägaren. Det är inte heller tillåtet att överlåta
omvårdnad /motion till någon annan. Blir hästen sjuk eller inte verkar må bra ska hästägaren
meddelas snarast så veterinär kan kontaktas vid behov. Blir ponnyn skadad står hästägaren
för ev veterinärkostnader. Efter 10 sjukdagar återbetalas resterande månadshyra.
Målsman är alltid ansvarig för medryttaren. 0m tillbud, olycka eller skada inträffar dig eller
någon annan där ponnyn varit inblandad meddelas hästägaren snarast.
Uppsägning av avtalet görs skriftligt. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Sägs
avtalet upp av medryttaren innan avtalstidens utgång tar hästägaren över ansvaret för
ponnyns skötsel. Ingen återbetalning av avgiften sker. Sägs avtalet upp av hästägaren för
medryttarens eller ponnyns bästa, kan annan ponny erbjudas eller avgiften för resterande
tid återbetalas. Om avtalet inte följs kan hästägaren omedelbart avsluta avtalet utan att
återbetalning av avgiften sker.
Avgiften 2050:-/månad faktureras. maria@bullerstaponnyskola.se 0707364235
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________’
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Avtalet gäller 2019-08-05 – 2020-06-26
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____________________________________
Datum
____________________________________
Målsman

Maria Jägerdén
Bullersta 1
611 57 NYKÖPING
maria@bullerstaponnyskola.se
0707364235

