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Avgifter från hösten 2022
Avgift ridlektion (60 min):

- vuxna 205:- junior 135:Avgiften reduceras med 20:- om privathäst används.

Avgift specialgrupp max. 5-6 ekipage (60 min):
-

vuxna 300:junior 280:-

För elev som rider i en ordinarie ridgrupp 1 gång/vecka samt en eller flera specialgrupper
under en och samma vecka reduceras avgiften för varje specialgrupp med 50:För elev som inte rider i ordinarie grupp men två eller flera specialgrupper under en och
samma vecka reduceras avgiften för varje specialgrupp utöver den första med 50:Avgiften reduceras med ytterligare 20:- om privathäst används.
Avgift privatlektion (45 min.)
-

1 ekipage 400:2 ekipage 350:3 ekipage 325:4 ekipage 300:5 ekipage 275:-

Avgift förvaringsskåp
-

100:- per halvår

Manegeavgift ridhus och ridbanor utomhus:
-

engångsavgift 115:- för medlem och 180:- för ej medlem
terminsavgift 1160:- för medlem och 1800:- för ej medlem
Observera följande:
o Terminsavgiften kan inte delas upp i delbetalningar
o Manegeavgiften ingår i stallhyra

Hoppträning för extern instruktör:
-

250:-/elev och lektion (endast privathästar)

Medlemsavgift
-

Junior, 200:Vuxen, 380:-
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Startavgift för Pay & Jump/Pay & Ride och klubbtävlingar:
-

lektionshäst 150:privathäst 100:-

Uppstallning tävlingsstall
-

med strö 365:- / dygn
utan strö 210:- / dygn
extra strö 85:- / bal

Uppstallning privathästar:
-

stor häst i box 3245kr /mån
stor häst i spilta 2800:-/mån
ponny i box 2920:-/mån
ponny i spilta från 2480:-/mån

I samband med personalens semester, normalt juli månad, reduceras stallhyran med 800:Uppstallad häst som är borta mer än fyra (4) sammanhängande dagar, vid ett eller flera tillfällen
under en och samma månad, reduceras eller återbetalas månadsavgiften med motsvarande kostnad
45:-/dygn (35:-/dygn) för foder och strö. Kortare frånvaro, dvs 1-4 dagar under en och samma
månad, medför ingen hyresreducering.
Extra hö/hösilage:
- 4:-/kg
Täckestjänst:
- 450:-/månad
Täcke läggs på innan utsläpp och tas av efter insläpp. Blött täcke hängs upp i torkrummet.
OBS! Hästägare ansvarar för att täcke som hängts i torkrummet hängs upp vid box eller spilta!
Endast avgift för hel månad kan erläggas och avser vardagar (personalens arbetsdagar).
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