
PRISLISTA 2022/23 (med reservation för ändringar/felskrivningar)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Faktura på ridavgift betalas i slutet av augusti, oktober, februari och april. 

Faktura på medlemsavgift kommer i januari varje år .  

 

Prova på kurs/Provinskrivning 5 ggr 1100:- senior (över 20), 1000 junior(upp t 20 år) 

Medlemskap inkl. obligatorisk försäkring tillkommer (325 :-/kalenderår) 
   

10-kort ( gäller 12 månader) 

Junior inskriven i grupp – 1850:-  ej inskriven- 2300:- 

Senior inskriven i grupp- 2150:-  ej inskriven – 2550:- 

               Delat pass 

Privatträning hoppning/dressyr/hantering/ WE     30 min 330:-  

HELG +50 kr oavsett tid.        45 min 400:-    300+100 

Vid ev. anläggningsavgift eller lektionshästhyra tillkommer 100:-/ pp      60 min 450:-    338+100 

Lyx  45 min ( 5 ggr kan köpas till paketpris 10% =3600)                 800:- 
   

RABATTER 

Familjerabatt (skrivna på samma adress) 20% på billigaste avgiften vid minst 3 ridande Enskild 20% 2:a 

ridtillfällen/vecka.  

Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte spec eller träningsgrupper  
 

Anläggningsavgift för Medlemsryttare med egen häst:  
helt läsår (juli-juni) 1100:- , Per termin:  800:-, Vinter 3 mån (dec-feb) 600:- 

Familj (skrivna på samma adress) = 1,5 x avgiften 

Engångsavgift vid ej organiserad ridning 110:-  

Inskriven elev varje vecka med egen häst minst 50% av lekt = gratis anläggningsavgift 
Extern tränare ska godkännas i förväg av styrelse/verksamhetsledare 

  
Påminnelseavgift & dröjsmålsränta enligt lag på obetalda fakturor. 

För stor inbetalning/extra inbetalning som ej påtalas av kunden själv till oss inom  

6 månader hanteras som gåva till föreningen. 

 
Skolklass/Företag Dagtid 

280:-/ häst 45 min lektion – miniavgift 1800:-   max 10 / grupp 

Prova På 180:- per person (2 på varje häst, ca 25 min ridning) 

 

EXTERN Ponnyridning -4500:- + resekostnad (2 ponny/2 tim) gratis för barn 

               Ponnyridning -3000:- + resekostnad ( 2 ponny/2 tim)  30:-/barn o runda 

               Resekostnad 40 :-/mil. Extra per timme på plats 750:-/tim/ponny 

MINIOR Rid+Hästk  60 min 168 kr 

JUNIOR (20år) +studerande till 25år Rid+Hästk  90 min 203kr 

JUN TRÄN  Inkl Må- Dr/WE 235 kr 

SENIOR Rid+Hästk   90 min 228kr 

SEN TRÄN Inkl Må-Dr/WE 255kr 

Jun/Sen Specialträning Tex hoppgrupp 203/ 228 kr 


