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Prisliste rideskole 2022 
Gældende pr. 1. august 2022 

 

 

RIDEHOLD PR. 1. AUGUST 2022 UNDER 18 ÅR OVER 18 år 
1 times hold pr. måned .............................................................................  kr.  530,00  kr. 630,00 
45 minutters hold pr. måned.....................................................................  kr. 445,00 kr.  525,00 
 
Ved tilmelding inden den 15’ende i måneden betales fuld pris.  
Ved tilmelding mellem den 15.-20’ende i måneden betales halv pris. 
Vil tilmelding efter den 20’ende i måneden starter man først til den kommende 1’ste, og betaler kr. 1-5 for 
reservation af pladsen. 
 

 
PARTER – MÅNEDSKORT *) PR. 1. AUGUST 2022 UNDER 18 år OVER 18 ÅR 
2 gange ugentligt .......................................................................................  kr. 1.060,00 kr. 1.260,00 
3 gange ugentlig  .......................................................................................  kr.  1.390,00 kr. 1.690,00 
4 gange ugentligt  ......................................................................................  kr. 1.770,00 kr. 2.170,00 
 
Part-priserne er beregnet ud fra princippet om at 3 gange ridning om ugen giver kr. 200,00 i rabat ift. 
grundprisen. 4 gange ridning om ugen giver kr. 350,00 i rabat ift. grundprisen. 
 
INTERESSETIMER 
For ikke erlagte interessetimer (afregnes hver januar) pr. time  ..............  kr.  100,00  
 
GARDEROBE SKABE LEJE 
De små røde pr. år  ....................................................................................  kr.  300,00 
De lange røde og blå pr. år ........................................................................  kr. 400,00 
De ½ stålskabe for parter pr. år .................................................................  kr.  300,00 
Store stålskabe pr. år .................................................................................  kr.  600,00 
 

 
Erstatning ifm. Lukkedage, helligdage mv. 
Rideskolen holder sædvanligvis lukket på alle helligdage samt disse af skolernes ferier; 

• sommerferie fra og med uge 26 og til og med uge 31 (der opkræves ikke for ridning i juli-måned). 

• efterårsferie uge 42 

• juleferie fra og med 24. december til og med 1. januar 
 
Der gives ikke erstatning/reduktion i den månedlige holdbetaling i de måneder der er berørt af helligdage 
og ferier samt ved egen manglende fremmøde eller force majeur forhold. 
 
Foreningen forbeholder sig ret til at afholde andre betalbare aktiviteter til gavn for bredden i ridesporten 
under helligdage og ferier. 
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