Prisliste VRK gældende fra 1/9-2022

Årligt kontingent*
Senior
Junior (u. 16 år)
Passiv/Pensionist

600,300,300,-

*Man skal være medlem for at modtage undervisning, være opstalder eller anvende rideklubbens
faciliteter

Undervisning i elevskolen og passerpart

Begynderhold, 30 min. (pr. 1/10-2022)
Fortsætterhold, 45 min.
Passerpart (ex. 1 ugentlig holdundervisning, som er obligatorisk)
(Aftalen indeholder 1 undervisningstime i elevafdelingen og egen ridning
1 dag i weekenden)

Enetimer for passerparter i elevskolen (30 min.)
Underviser fra elevskolen

495,605,550,- (+ kr. 495/605)

200,-

Holdundervisning (30 min og 45 min. pr. uge) – prisen er oplyst pr. måned
Dressur for opstalder (30 min.)
Dressur for opstalder (45 min.)
Spring for opstalder/passerpart ved Gunnild M. Jakobsen
Spring for opstalder ved Jimmi T. Sørensen
Dressur for udefrakommende
Spring for udefrakommende ved Gunnild M. Jakobsen
Spring for udefrakommende ved Jimmi T. Sørensen

Enetimer for rytter med egen pony/hest (30 min)
Gunnild Møller Jakobsen, dressur & spring
Jimmi T. Sørensen, spring
Gustav Meinertz, dressur

Facilitetskort til ridehallerne pr. mdr. og pr. dag

Udefrakommende medlem pr. måned
Udefrakommende medlem for 1 dag (indbetales på Mobilepay 68421)

350,450,660,770,495,660,770,-

300,350,250,-

275,30,-

Opstaldning på Vejle Rideklub
Opstaldning med halmpiller
Pony
Hest

Boks/udeboks
2.310,2.640,-

Boks med vindue
2.530,2.860,-

Opstaldning med snittet halm
Pony
Hest

Boks/udeboks
2.090,2.420,-

Boks med vindue
2.310,2.640,-

Wrap
Halmpiller
Snittet halm

2,25,- pr. kg
44,- pr. pose
550,- pr. balle

Boks med halmpiller (wrap er ikke inklusiv): Der er inkluderet 120 kg. piller pr. måned svarende til 2
poser hver onsdag pr. boks og wrap er ikke inkluderet i bokslejen. Opstalder sørger for, at der dagligt
hænger det antal kg wrap/eget hø på bokslågen i poser/hønet med tydelig angivelse af
morgen/middag/aften.
Boks med snittet halm (wrap er ikke inklusiv): Der er et tilkøb på kr. 550 pr. balle snittet halm og wrap
er ikke inkluderet i bokslejen. Opstalder sørger for, at der dagligt hænger det antal kg wrap/eget hø på
bokslågen i poser/hønet med tydelig angivelse af morgen/middag/aften.
Bundmateriale i staldboksen er enten halmpiller eller snittet halm. For boksleje betales et depositum på
kr. 2.000, - ved opstart som returneres, når boksen opsiges og afleveres i rengjort stand. Der betales kr.
500,- ved indflytning i gebyr til opstart af pillebund, som ikke returneres.
Der er mulighed for tilkøb ift. ovenstående priser og sker forud for en måned ad gangen. Desuden er der
for opstalder plads til snittet halm, eget hø eller wrap på rideskolen, hvor placering af dette anvises af
daglig leder Gunnild Møller Jakobsen.

Foldordning pr. måned

Ud- og indlukning på hverdage
Ud- eller indlukning på hverdage
Tilkøb (klokker, gamacher m.v.) pr. del

550,275,110,-

Alle ydelser i nærværende prisliste afregnes på månedsbasis via Conventus, med undtagelse af
kontingent der afregnes på årsbasis. Ydelser kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en
måned. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

Kontakt

Indmeldelse til undervisning på hold i elevskolen - elevskolen.vrk@gmail.com
Afmelding af undervisning på hold i elevskolen - elevskolen.vrk@gmail.com
Leje af boks – Gunnild Møller Jakobsen 25 11 78 92
Opsigelse af boks, ændring af wrap mængde og snittet halm - vejlerideklub.bogholderi@gmail.com
Foldordning, tilkøb af klokker og gamacher – Alexander Knudsen 31 14 94 08
Øvrigt holdundervisning og enetimer (for private) aftales individuelt med respektive underviser

