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PRISLISTA HT 2022 

Terminen består av 19st lektionstillfälle (vi rider oavsett röda dagar). Fredag- och lördagselever börjar 
denna termin att rida v.32 och samtliga elever v.33. 
 
Terminen inkluderar ca 2 teoretiska tillfällen (med eller utan häst) där ridning byts ut mot teoritillfälle. 
Hoppinspirerad undervisning ges ca 4 tillfällen/termin men ej för specialgrupp/dressyr. 
Vid rätt avbokad lektion och i mån av plats kan eventuell igenridning ske i likvärdig grupp max 1 tillfälle 
per termin. 
 

PRISLISTA DRESSYR  AVGIFT/19 tillfälle 
 

Mullegrupp / 60 min   3800kr (200kr/lektion) 
(30 min ridning, 30 min teori. Max 8st ekipage från 6 år)   
    

Lektion ridskolehäst / 45 min Junior  4275kr (225kr/lektion)  
(6-8st ekipage/grupp) Senior 4655kr (245kr/lektion) 
Drop in  + 40kr 
 

Lektion egen häst / 45 min Junior 3515kr (185kr/lektion) 
(6-8st ekipage/grupp) Senior 3895kr (205kr/lektion)  
 

Specialgrupp ridskolehäst / ca 1h  Junior  5035kr (265kr/lektion) 
 (4-6 ekipage/grupp) Senior 5510kr (290kr/lektion) 
 

Specialgrupp egen häst / ca 1h Junior 4085kr (215kr/lektion) 
 (4-6 ekipage/grupp) Senior 4465kr (235kr/lektion) 
 

 

PRISLISTA HOPPNING   

 
Hoppning ridskolehäst / 45 min-1h Junior 255kr/lektion 
(max 6 ekipage) Senior 275kr/lektion  
Drop in  + 40kr 
  

Hoppning egen häst / 45 min- 1h Junior 205 kr/lektion 
(max 6 ekipage) Senior  225 kr/lektion 
 

PRISLISTA ÖVRIGT   

 
I mån av tid: 
Privatlektion ridskolehäst - 45 min                              585kr/lektion (anl.avg ingår) 
Privatlektion ridskolehäst – 45 min 2–3 ekipage 400 kr/person (anl.avg ingår)
  
Privatlektion egen häst – 45 min   315 kr/lektion (anl.avg ingår ej)  
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Enskild ridning för elever med funktionsvariationer   
Man ansvarar för att ta med personal/hjälp efter elevens specifika behov. 
30 min hästaktivitet, med en ledare         265kr/lektion 
 
 

Medlemsavgift 2022 
Varje ridande skall lösa en årlig medlemsavgift. Sänd ut med terminsavgiften inför varje vårtermin. 

Knatte 250 kr (t.o.m. året man fyller 7 år) 
Junior 350 kr (t.o.m. året man fyller 18 år) 
Senior 450 kr 
Stödavgift 150 kr 
 

Avgifter 
Ridavgift betalas per termin och medlemsavgift betalas per år till bg: 723–7381. Avgifter faktureras till den 
mailadress ni angett via idrott online.  
Vid inbetalning anges namn samt fakturanummer.  
I medlemsförsäkringen ingår olycksfallsförsäkring. Se mer information om denna försäkring på vår 
hemsida/fliken ridskola.  
 

 

Delbetalning 
Det finns möjlighet att dela upp ridavgift på två tillfällen. Vid varje delbetalning kostar det 100kr extra i 
administrationsavgift. Observera att du förbinder dig till en hel termin oavsett hel- eller delbetalning. 
Första betalningstillfället sker i augusti och andra betalningstillfället sker i oktober.  
 
Rabatt 
Rider man mer än en gång per vecka eller har fler än en ridande per familj, utgår rabatt (gäller ej drop in 
eller privatlektioner). Vid andra ridtillfällen/vecka utgår 20 % rabatt, vid tredje ridtillfällen utgår 30 % rabatt 
osv. Denna rabatt utfaller alltid på den billigaste avgiften.  
För att ta del av familjerabatten ska du/ni vara mantalsskrivna på samma adress. Du ansvarar själv för att 
meddela oss vem som är inkluderad i er familjerabatt. 
 

 

Avbokning lektion 
Man hör alltid av sig oavsett anledning. 
Avbokning sker för hästarnas bästa så vi kan fördela arbetet och deras motion på bästa sätt. 
Sms skickas till din instruktör - se hemsidan/fliken ridskola för kontaktuppgifter. 
 

Vid rätt avbokad lektion och i mån av plats kan eventuell igenridning ske i likvärdig grupp max 1 tillfälle 
per termin. 
 

Uppsägning ridplats 
Uppsägning sker vid terminsslut via blankett  i stallet. Information finns på vår anslagstavla.  
Observera att du förbinder dig till en hel termin oavsett hel- eller delbetalning. 
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