
Priser

Medlemsavgifter 2022:

Junior 300:-

Senior 400:-

Ridavgifter för ridning i grupp inkl. ridskolehäst

Junior inkl. ridskolehäst Nya priser ht 2022

Prova-på-ridning ca 15 min 80:-

Nyb/ponnyskola 30 teori +30 ridning 165:-

45 min lektion 165:- junior

60 min lektion 185:- junior

60 min Special allround 205:- junior

75 min Special hoppning 250:- (Skolhäst- endast som lektion nr 2/vecka)

Senior inkl. ridskolehäst

Ny! 45 min nybörjare 205:- senior

60 min lektion 255:- senior

60 min Special dressyr 275:- senior

60 min Special allround

Rabatt 20 kr/lektion

För dig som rider i grupp varje vecka och uppfyller ett av nedanstående alternativ:

– rider privathäst varje vecka

– rider tidigare än 15.00 under vardagar

– har två lektioner/vecka (avdrag på en av avgifterna)

– har tre ridande i familjen som är skriven på samma adress. (avdrag på en av avgifterna)



I specialgrupp kan du välja specialinriktning dressyr/hoppning och ni är max 6 st/grupp.

Övriga lektioner kan fyllas på med upp till 8 elever/grupp. Specialgrupp hoppning på skolhäst

kan endast bokas om du redan har en fast plats minst 1 gång i veckan.

Höstterminen är ca 18 veckor och vårterminen ca 22 så terminsavgiften varierar mellan vår

och höst.

För dig som rider skolhäst tillkommer stalljour 2-4 ggr/ termin.

Privatlektion: Nya priser ht 2022

Ensam 30 min skolhäst 400:- jun/sen

Privathäst 300:- jun/sen

2 & 2 40 min skolhäst (335:- ) 355:- jun/sen

Privathäst (235:- ) 255:- jun /sen

Lektion på privathäst för NINA JANSSON, CAMILLA HAGA

2 & 2 45 min 330:- jun/sen Pris efter antal elever/grupp

Ensam 30 min 440:- jun/sen

Grupp 60 min (max 4 st) 255 :- jun/sen

Hyra Skolhäst 100:-

Anläggningsavgifter för medlemmar:

Helår 1500:- 2a hästen 1200:- 3e hästen 1000:-

Termin 850:- 2a hästen 750:- 3e hästen 650:-

Månad medlem (kalendermånad) 300:-/häst

1 gång 150 kr/gång

Tillfällig uppstallning i utebox (max 1 dygn) ingår i anläggningskortet (i mån av plats).

Icke medlem kan endast boka ridhus 1-2 ggr/år, detta bokas med personalen. 200 kr/tillfälle

För att boka hela ridhuset själv, ta kontakt med personal för prisuppgift.



Uppstallning

Privatstallet

2000 kr/månad (1000 kr utan personal, gäller under sommaren när personalen har

semester)

500 kr in-/utsläpp

Kostnad för grovfoder tillkommer. Kraftfoder och strömedel köper du själv.

Anläggningsavgift krävs och ansvarig på stalljour 4 dagar per termin samt Sommar-/Jullov.

Utebox

1 dygn: 100:- Du sköter hästen själv.

Månad 500kr Anläggningsavgift krävs. Du sköter hästen själv.

1 dygn ej medlem 200:-

Tillfällig uppstallning i utebox i samband med träning ingår i anläggningskortet (i mån av

plats)

Hyra hästtransport:

Max 3 mil 200:-

Max 12 tim ej medlem 400:-

Dygn 400:- ej medlem 500:-

Extra debitering om skada el ej tillräckligt rengjord transport

Klubbstuga:

Dygn /person medlem 60:- ej medlem 200:-

Dygn / person vid deltagande i kurs o dyl 100:-

Övrigt:

Spolspilta 60 kr/gång

Tvättmaskin 100 kr/ tvätt


