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Prisliste opstaldning 2023 
Gældende pr. 15. marts 2023 

 

 

OPSTALDNING PRIS PR. MÅNED INKL. MOMS  
Hesteboks ude/inde .........................................................................................  kr.  4.050,00 
Ponyboks ude/inde ...........................................................................................  kr.  3.725,00 
 
Opstaldningen indeholder; 

• Fold ud- og indluk alle ugens dage  

• Fodring med stråfoder (pensionæren laver selv poser) 3 gange dagligt 

• Krybbefoder – Castle og klubben har 3 typer (Linseed betales separat) 

• Pt. 7 poser træpiller eller 4 baller spåner pr. måned. Klubben forbeholder sig ret til at ændre dette 
pr. månedsbasis set i lyset at de kraftige prisstigninger der pt. er på markedet. 

• Klatmugning på hverdage (pensionæren muger selv i weekend og helligdage) 
o Denne ydelse kører i en prøveordning og kan muligvis bortfalde med 1 måneds varsel og 

uden reduktion i opstaldningsprisen. 
 
Endvidere henvises til Klubbens regler for opstaldning, som findes på Klubbens hjemmeside her 
 
TILLÆGSYDELSER PRIS PR. MÅNED INKL. MOMS 
1 kop linseed dagligt (125 gr. pr. kop) .............................................................   kr. 70,00 
1 kop linseed dagligt (125 gr. pr. kop) .............................................................   kr. 140,00 
1 sæt (2 stk.) gamacher påsætning SAMT aftagning........................................  kr. 150,00 
2 sæt (4 stk.) gamacher påsætning SAMT aftagning........................................  kr. 200,00 
1 sæt (2 stk.) klokker påsætning SAMT aftagning............................................  kr. 150,00 
2 sæt (4 stk.) klokker påsætning SAMT aftagning............................................  kr. 200,00 
1 sæt (2 stk.) gamacher påsætning ELLER aftagning........................................  kr. 75,00 
2 sæt (4 stk.) gamacher påsætning ELLER aftagning........................................  kr. 125,00 
1 sæt (2 stk.) klokker påsætning ELLER aftagning............................................   kr. 75,00 
2 sæt (4 stk.) klokker påsætning ELLER aftagning............................................   kr. 125,00 
Hals på dækken på/af.......................................................................................  kr. 150,00 
Tildeling af ikke dyrlægeordineret præparater  ...............................................  kr. 150,00 
Ophængning af hønet .......................................................................................  kr. 150,00 
Grime med maske på og af  ..............................................................................  kr. 150,00 
 
Tillægsydelser kan tilkøbes pr. en første i en måned, og der er 14 dages opsigelse til den første i en måned.  
 
Trailer parkering, årligt (løber i perioden 1.7-30.6) ..........................................  kr. 500,00 
 
INTERESSETIMER 
For ikke erlagte interessetimer (afregnes hver januar) pr. time  .....................  kr.  150,00  
 
KLUBKONTIGENT ÅRLIGT 1. JANUAR – 31. DECEMBER  
Juniorer, under 16 år  .......................................................................................  kr. 200,00  
Seniorer, over 16 år  .........................................................................................  kr.  400,00  

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
https://vestegnensrideklub.dk/opstaldning-regler
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Passivt medlemskab, under 16 år  ....................................................................  kr.  100,00 
Passivt medlemskab, over 16 år  ......................................................................  kr.  200,00  
 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx

