PRISER
FYENSRIDEKLUB PR. 1/7 2017
Opstaldning pr. måned:
Boks ved 1. og 2. hest/pony

2.850,00 kr.

Boks ved 3. hest/pony

2.550,00 kr.

Midlertidig boks i laden (selvpasning)

2.350,00 kr.

Lukket spiltov pony

2.350,00 kr.

Priserne er inklusiv ridehuskort og adgang til skridtbånd

Boksreservation

700,00 kr.

Boksreservation 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).

2.850,00 kr.

Foldordning:
2 timer på jordfold i hverdage
Enkelte dage på fold

500,00 kr./mdr.
35,00kr./dag.

Klokker 4 ben

100,00 kr./mdr.

Gamacher 4 ben

200,00 kr./mdr.

Tillæg for græsfold*

300,00 kr/mdr

Ved andre ønsker ang. foldordning, forhør jer hos Morten Grøftehauge mht. til pris og om det kan lade sig gøre. Vi skifter ikke
dækner.
*hesten lukkes på fold 1-4 på Bøgeløkken i græssæsonen.

Skridtbånd:
Båndordning 30 min. Pr. dag i hverdage
Båndordning 30 min. 1 dag pr. uge
Båndordning 30 min.

500,00 kr./mdr.
130,00 kr./mdr
35,00 kr./gang

Undervisning mm.
Dressur:
½ enetime (en fast ugentlig gang)

200,00 kr./gang

Ekstra ½ enetime (udover fast ugentlig gang)

200,00kr./gang

½ enetime (løse timer)

225,00kr./gang

½ enetime, to ryttere sammen

300,00kr./gang

1 x ridning af hest + opsadling

240,00 kr./gang

Springning:
Springhold ved 4 hold på en måned (140,00 kr./gang)

560,00 kr./mdr.

Springhold ved en ekstra gang på en måned

140,00 kr./gang

Løse springtimer

170,00 kr./gang

Ridning/pakkeløsninger:
Pakke 1: ½ ridning (3 gange pr. uge)

1.950,00 kr./mdr.

Pakke 2: ½ ridning (2 gange dressur og et springhold)

1.850,00 kr./mdr.

Pakke 3: ½ ridning (1 gang dressur og 2 springhold)

1.650,00 kr./mdr.

Pakke 4: Fuld ridning (5 gange pr. uge)

2.900,00 kr./mdr.

Fold og weekendpasning ved fuld ridning

300,00 kr./mdr.

Eneundervisning på underviser fra elevskolen:
½ enetime

(ved brug af elevhest + 50 kr.)

150,00 kr./gang.

Enetimer opkræves bagud fra d.21.-20.

Ridehuskort (pr. hest - ved hest nr. 2 gives 50 % rabat på fri adgang.)
1 time uden undervisning

50,00 kr./gang

1 time ved undervisning

40,00 kr./gang

1 time ugentlig uden undervisning

200,00 kr./mdr.

1 time ugentlig ved undervisning

110,00 kr./mdr.

Fri adgang

600,00 kr./mdr.

Elevskole:
Depositum for holdundervisning junior/puslingehold

370,00 kr./mdr.

Depositum for holdundervisning voksenhold

395,00 kr/mdr.

Junior under 18 år, 1 time ugentlig

370,00 kr./mdr.

Puslingehold ½ time ugentlig

200,00 kr./mdr.

Voksne, 1 time ugentlig

395,00 kr./mdr.

Lørdagsspringning ved lån af elevhest

150,00 kr./gang

Halvpart, inkl. 1 ugentlig holdtime

900,00 kr./mdr.

Kvartpart, inkl. 1 ugentlig holdtime

635,00 kr./mdr.

Andre ydelser:
Vask
Trailerparkering

70,00 kr./pr. vask
250,00 kr./halvårligt

Kontingent (opkræves årligt i januar)
Junior under 18 år

275,00 kr.

Senior

450,00 kr.

(ved indmeldelse efter 1/8 opkræves der henholdsvis 175,00 kr. og 260,00 kr.)
Passivt medlemskab

275,00 kr.

Medlemskab af støtteforening

150,00 kr.

Rykkergebyr ved for sen betaling

100,00 kr

Ved indmeldelse i klubben kommer man foran på en eventuel venteliste

