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august 2019

Muligheder for hesteinteresserede i Søholm 4H

Vi har nu fået mulighed for at tilbyde partsordning på vores dejlige 4H-heste.
Læs mere om hvordan og meld hurtigt tilbage hvis det kan have din interesse !

Vi forsøger at få etableret aftale om halvparter på alle vores heste.

Ansøgning om part: jette.itd@gmail.com

Faciliteter:

Vi har stald med faciliteter og er derfor i stand til at udbyde parter og individuel undervisning på 4H-hestene 
året rundt. Stalden, der er beliggende på Toftegaard, Langstrupvej nr. 10, Fredensborg, med  ridehuse, 
udendørsbaner, rytterstue, toiletter, sadelrum, skyllerum til hesten m.v.
Desuden ligger stedet tæt på skov. 

Hestene skal stå til rådighed for 4H-aktiviteter mandag-onsdag i sommerhalvåret. Der udlejes parter torsdag 
- fredag – lørdag – søndag. I vinterhalvåret kan der indgås aftale om de øvrige dage.

Desuden skal hestene stå til rådighed for 4H-medlemmer for deltagelse i udvalgte dyrskuer og aktiviteter.

Vi foretrækker parter, der er 4H-aktive og meget gerne nogle, der vil deltage i dyrskuer m.v.
Hvis parten ikke selv deltager i ovennævnte arrangementer, vil der blive tilbudt nogle erstatningsdage. 
Parterne får fortrinsret til at deltage på Roskilde dyrskue.

Alle parter skal deltage i pasning af hestene (og udstyr)  efter nærmere aftale. Prisen for part inkluderer 
opstaldning, smed og dyrlæge. Vi forventer, du vil deltage i pasning (udmugning og eventuelt ud/indlukning 
på fold) på dine partsdage. 

Nærmere aftalevilkår kan oplyses.

Priser: pr 1.8.2019

4 dages part 1495,- kr. (pr. måned)
3 dages part 1145,- kr. (pr. måned)
2 dages part 795,- kr. (pr. måned)
1 dags part 450,- kr. (pr. måned)

Undervisning:

Individuel undervisning (incl. leje af hest) 150,- kr pr. gang
30 min eneundervisning. Der undervises ”aldersrelateret”
dvs. de yngste starter op med leg på hesteryg, så der opnås fortrolighed  og
sikkerhed inden der påbegyndes egentlig rideundervisning. I alderen op til ca. 12 år er det ideelt at træne i 
longe (dvs. træner har hest i en lang snor), lege, lave gymnastikøvelser på hesteryg m.v.   
Særlige vilkår for parter.
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Al undervisning varetages af 4H-rideinstruktør Trine Holm Søgaard.

Trine er aktiv konkurrencerytter på middelsvært niveau,  rider mest dressur men har også konkurrence-, 
trænings-, og undervisningserfaring i spring, military, kvadrille, voltigering  og terrænridning.

Nybegynderundervisning varetages lejlighedsvis af Jette Søgaard. Jette er uddannet pædagog og har 
mangeårig erfaring med heste, børn og ridning.

Heste adfærd:

4H-hestene er alle rolige, ældre heste. De er nøje udvalgt pga deres temperament og omgængelighed, så 
der er altså ikke tale om top-speedede konkurrenceheste

Vi ønsker rolige og pålidelige parter, der tager hensyn til hestene,  Gerne nogle, der vil ride skovture, dressur
på bane/ ridehus, eventuelt lidt spring (men uden de store ambitioner). Og så må der gerne afsættes masser
af tid til hygge på staldgangen m.v.!
 Vi er ikke alene på stedet, så alle skal selvfølgelig rette sig efter gældende staldregler.

Hestene:

• Marseille

• Marcus

• Fairytale

• Petit

• Prins

• Ares


