PRISER FYENS RIDEKLUB
PR. 1/5 2022
KONTINGENT
Junior under 18 år 300,- kr.
Senior 475,- kr.
Passivt medlemskab 300,- kr.
Ved indmeldelse efter 1/8 opkræves der henholdsvis 200,- kr. og 285,- kr.
●

Årligt kontingent gældende fra 1/1-31/12 - opkræves i januar.

ELEVSKOLEN
Junior under 18 år, 1 time ugentlig 395,- kr./mdr.
Miniputhold ½ time ugentlig 250,- kr./mdr.
Voksne, 1 time ugentlig 450,- kr./mdr.
Fredags Spring (ved brug af elevhest + 50,- kr.) 150,- kr./gang
Halvpart, inkl. 1 ugentlig holdtime 950,- kr./mdr.
Kvartpart, inkl. 1 ugentlig holdtime 665,- kr./mdr.

Depositum for holdundervisning
●

Junior (under 18 år) 395,- kr. / Voksen 420,- kr.

Eneundervisning af underviser fra elevskolen:
●

½ enetime (ved brug af elevhest + 50,- kr.) 165,- kr./gang.

GENERELT
Rykkergebyr ved for sen betaling 100,- kr.
Administrationsgebyr 25,- kr. pr. opkrævning

UNDERVISNING VED BERIDER
Alt undervisning opkræves fra d. 11.-10. – og kommer på efterfølgende måneds regning
Afbud skal ske min. 24 timer før undervisningstidspunkt ellers betales der fuld pris.

DRESSUR
½ enetime (min. en fast ugentlig time) 225,- kr./pr. gang.
Enkelt ½ enetime (løse timer) 250,- kr.
Enkelt 1/2 enetime (løse timer) inkl. opsaldning 300,- kr.

SPRINGNING
Springhold, 4 gange pr. måned, 600,- kr./mdr.
Springhold ved ekstra gang på en måned 150,- kr./gang
Løse springtimer 180,- kr./gang

RIDNING/pakkeløsninger:
Pakke 1: ½ ridning (3 gange pr. uge) 2.100,- kr./mdr.
Pakke 2: ½ ridning (2 gange dressur og et springhold) 2.000,- kr./mdr.
Pakke 3: ½ ridning (1 gang dressur og 2 springhold) 1.800,- kr./mdr.
Pakke 4: Fuld ridning (5 gange pr. uge) 3.200,- kr./mdr.
Pakke 5: ¾ ridning (4 gange pr. uge) 2.650,- kr./mdr.

RIDEHUSKORT pr. hest
1 time uden undervisning 50,- kr./gang
1 time ved undervisning 40,- kr./gang
1 time ugentlig uden undervisning 200,- kr./mdr. - ved undervisning 110,- kr./mdr.
Fri adgang 600 kr./mdr. Pr. hest. Ved hest nr. 2 gives 50 % rabat på fri adgang

OPSTALDNING

OPSTALDNING pr. måned
Fuldpas:

Boks ved 1. og 2. hest/pony 3.025,- kr.
Boks ved 3. hest/pony 2.725,- kr.
Vinduesboks hest/pony 3.150,- kr.

Selvpas:

Boks hest/pony 2.525,- kr.
Vinduesboks hest/pony 2.650,- kr.

Begrænset antal boks til Selvpas/ Kontakt Morten G.
Boks-reservation:

Reservation 750,- kr.

Boks-reservation skal meldes inden d. 20. i måneden før og gælder under normale omstændigheder 1
måned. Der kan som udgangspunkt maksimalt reserveres i 3 måneder, dette er dog kun efter aftale.

Depositum (betales sammen med 1. måneds opstaldning). 3.025,- kr. Pr. boks.
Opstaldning er inklusiv ridehuskort,1 vask pr. måned og fri adgang til skridtbånd

FOLDORDNING
2 timer på jordfold i hverdage 500,- kr./mdr.
Enkelte dage på fold 50,- kr./dag.
Klokker 100,- kr./mdr.
Gamacher 200,- kr./mdr.
Tillæg for græsfold* 300,- kr./mdr.
Ved andre ønsker ang. foldordning, forhør jer hos Morten Grøftehauge mht. til pris og muligheder.
Vi skifter ikke dækner.

*hesten lukkes på fold 1-4 på Bøgeløkken i græssæsonen.

ANDRE YDELSER
Vask 70,- kr./pr. vask
Trailerparkering 250,- kr./halvårligt

