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Priser samt regler for køb og brug af ridehus- og 
banekort samt dagsbillet  
Sidst opdateret november 2022 

 

 

RIDEHUSKORT 
Det er muligt for eksterne udefra fra de omkringliggende gårde, efter forudgående aftale med Bestyrelsen, 
at købe ridehuskort til VERs faciliteter.  
 
Generelle bestemmelser 

• VERs ordensreglerne for ridehus og udendørsbaner skal efterleves – se her 

• Køb af ridehus- og banekort skal være efter forudgående aftale med bestyrelsen – send en mail til 
vestegnens.rideklub@gmail.com 

• Køb foregår via shoppen på Klubbens hjemmeside. Profil skal oprettes forud for køb – ligesom man 
skal være medlem af klubben  

• Der kan købes for hhv. 1 måned, 3 måneder samt for 1 år ad gangen. Se priser nedenfor. 

• Der kan kun udstedes max 8 ridehuskort pr. måned til ryttere udefra af hensyn til kapaciteten i 
ridehuse og ridebaner 

• Ridehus- og banekort følger hest/pony IKKE rytter 

• Der udstedes ikke ridehus- og banekort til hingste af sikkerhedsmæssige årsager 

• Kvittering for køb af ridehus- og banekort skal forevises på forlangende 
  
DAGSBILLET 
Køb af dagsbillet er et tilbud til; 

1. Ryttere udefra der gerne vil deltage i privatundervisning på VER. Rytteren skal være medlem af 
klubben (også selvom hesten kun køres i liner) 

2. Ryttere som gerne vil banetræne inden et stævne 
 
Generelle bestemmelser 

• VERs ordensreglerne for ridehus og udendørsbaner skal efterleves – se her 

• Køb foregår via shoppen på Klubbens hjemmeside. Profil skal oprettes forud for køb  

• Køb af dagsbillet skal foretages INDEN ridningen og forevises på forlangende. Ved køb af dagsbillet 
ifm banetræning forud for et stævne anbefales det at skrive til klubben for at aftale bedst egnede 
tid for ridningen. Send mail til vestegnens.rideklub@gamil.com  

• Der udstedes ikke dagsbillet til hingste af sikkerhedsmæssige årsager 

• Kvittering for køb af dagsbillet skal forevises på forlangende 
 
PRISER FOR RIDEHUS- & BANEKORT SAMT DAGSBILLAG FOR EKSTERNE RYTTERE  
Årskort  .............................................................................................................  kr. 5.500,00  
3 måneders kort  ..............................................................................................  kr.  1.650 ,00 
1 måneds kort  ..................................................................................................  kr. 600,00 
Dagsbillet til privatrytterundervisning – husk det kræver medlemskab  .........  kr. 75,00  
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