PRISLISTA 2016-2017
MINIOR

Rid+Hästk, 60 min

130 kr

JUNIOR /STUDENT

Rid+Hästk, 90 min

160 kr

JUN TRÄN

Rid+Hästk, 90 min

185 kr

SENIOR

Rid+Hästk, 90 min

185 kr

SEN TRÄN

Rid+Hästk, 90 min

210 kr

Jun trän/spec

ej HK 45 min

130/160 kr

Sen träning/spec

Ej HK 45 min

150/185 kr

Knatteridning

25 min Boka och betala via hemsidan

60 kr

Prova på kurs/ Prov-inskrivning 5ggr 1000 senior (över 25), 850 junior (upp t. 25)
medlemskap ingår
Inskriven elev varje vecka med egen häst minst 50% av lek = gratis anläggningsavgift.
Anläggningsavgift för ryttare med egen häst:
Per termin: 400: -, helt läsår (juli-juni) 600: - Vinter (dec-feb) 500: Familj (skrivna på samma adress) = 1,5 x avgiften
10-kort
Junior/Student inskriven i grupp – 1400: - ej inskriven- 1750: Senior inskriven i grupp- 1650: - ej inskriven – 2050: Privatträning hoppning/dressyr/hantering/ WE

30 min 240: 45 min 310: 2 pers dela på tid = 25% timpriset (gäller endast 45/60 min)60 min 360: Vid ev. anläggningsavgift eller lektionshästhyra tillkommer 60:-/ person
Helårsbetalning
Då elev senast angiven sista betaldag enligt faktura betalar in samtliga delbetalningar i
klumpsumma får eleven 200–500: - (beroende på summa och tid på året start skett)
tillgodo på aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar, läger,
delbetalning av fodervärdsavgift, Ridkort etc.
Familjerabatt
20% på billigaste avgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det 2: a
ridtillfällen/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte specialgrupper
som förutsätter ett lektionstillfälle till per vecka och där priset redan är nedsatt.
Påminnelseavgift
+50: - vid 1: a påminnelse. Därefter överlämning för inkasso.
Skolklass/Företag Dagtid
160:-/ häst 45 min lektion – miniavgift 960: - max 10 / grupp
Prova På 100: - per person (2 på varje häst, ca 25 min ridning)
Knatteridning 60: - / engångspris, Bokas via hemsidan där aktuella datum läggs ut.

