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1.maj 2018 

 

Årligt kontingent 2018   
Senior*  520 kr.  

Junior* (u. 16 år)  275 kr. 

Passiv  275 kr. 

Pensionist*  275 kr. 

*Man skal være medlem af klubben for at modtage undervisning 

Undervisning på VRK hest eller pony  
Begynderhold, 30 minutter   300 kr.   

Fortsætterhold, 45 minutter   400 kr.  

Fortsætterhold, spring   525 kr.  

Pris pr. måned pensionister   400 kr.   

Passerparter elev- pony eller hest** 
 

Pris 1: 1 undervisningstime i elev    800 kr. 

 

Pris 2:  1 undervisningstime i elev + 1 ekstra undervisningstime i dressur  1.200 kr. 

 

Pris 3: 1 undervisningstimer i elev + 1 ekstra undervisningstime i spring   1.325 kr. 

Holdundervisning 
Dressur for opstalder pr. undervisningstime   325 kr.    

Dressur for udefrakommende pr. undervisningstime  400 kr.    

 

Spring for opstalder pr. undervisningstime  450 kr. 

Spring for udefrakommende pr. undervisningstime  525 kr. 

 

Facilitetskort      

Pr. måned -  udefrakommendes brug af faciliteter, uden tilkøb af undervisning  250 kr. 

Enetimer (30 min.)   
Christina Møller , dressur  200 kr. 

Per Hoffmann, dressur  300 kr. 

Heidi Hoffmann, dressur   250 kr. 

Sarah Kromann, spring  250 kr. 

 

 

 

 

 

**egen ridning en weekenddag, anden weekend dag er fridag. 
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Opstaldning 
Opstaldning, pris pr. måned***  Boks (herunder udeboks)  Boks med vindue 

Pony   2.100 kr.   2.300 kr. 

Hest   2.400 kr.   2.600 kr. 

Fradrag for spåneboks og lille boks 100 kr.    

 

***For boks betales et depositum på 2.000 kr., der returneres, når boksen afleveres i rengjort stand.  

Desuden betales ved indflytning 500 kr. i opstartsgebyr. Beløbet anvendes til istandsættelse af boksen, når 

pensionæren fraflytter, og vil ikke blive tilbagebetalt.  

 

Reservation af boks pr. måned (kun muligt en måned pr. år)***  850 kr. 

 

****Der er muligt, at tage sin hest eller pony ud én valgfri måned om året. Prisen for denne ene måned er 500,- herefter 

skal der betales normalt depositum pr. måned, såfremt boksen ønskes reserveret og dette i øvrigt er muligt.  

Wrap  
4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 

280 kr. 350 kr. 420 kr. 490 kr. 560 kr. 630 kr. 700 kr. 

Foldordning 
   Fællesfold  Enefold 

Ud- og indlukning på hverdage  500 kr.  600 kr. 

Ud- eller indlukning på hverdage  250 kr.  300 kr. 

Tilkøb (klokker, gamacher m.v.) pr. del 100 kr.  100 kr. 

10 turs foldkort****  200 kr.  200 kr. 

 

***** Prisen er pr. vej, enten ud- og indluk. Ansvarlig for foldordning skal være kontaktet inden kl. 09.00 samme dag. 

 

Der er muligt, at tage sin hest eller pony ud én valgfri måned om året. Prisen for denne ene måned er 500,- herefter skal 

der betales normalt depositum pr. måned, såfremt boksen ønskes reserveret og dette i øvrigt er muligt.  

 

Alle ydelser i nærværende prisliste, undtagen kontingent afregnes pr. måned og kan opsiges med en måneds varsel til 

udgangen af en måned. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl. 

 


