Prisliste for Brovst Rideklub 2020
Opstaldning
Hest i boks
Kat. 1 og 2 pony i boks
Kat. 3 pony i boks
Kat. 3 pony i miniboks
Lån af boks på dagsbasis

Leje
1400
1200
1000
800

Facilitets- Pris i alt incl.
kontingent moms pr. md.
500
1900
500
1700
500
1500
500
1300
100
100

Halvpartskontrakter
Hest i boks incl. én lektion undervisning ugentligt
Pony i boks incl. én lektion undervisning ugentligt

Pris i alt pr. md.
1000
800

Foldordninger
Udlukning til fold med stamflokken
Udlukning til fold efter individuel aftale

Pris i alt pr. md.
200
300

Undervisning
Puslingehold
1 lektion ugentligt
2 lektioner ugentligt
>2 lektioner ugentligt

Skolehest Egen hest
250
380
530
680

250
350
500
650

Weekendpas
Lån af skolehest - engangs
En dag i weekenden (max. ridning 1 time)
Hele weekenden (max. ridning 1 time pr.dag)

Pris i alt pr. md.
50
200
300

Facilitetskort til ridehal og baner (GRATIS FOR OPSTALDERE)
For medlemmer (pr. equipage)
Pr. gang (Fx. privat undervisning eller agility)
Lille halkort pr.måned 1 hest (maks 2 timer om ugen)
Lille halkort pr.måned for hest nr. 2 m.fl. (maks 2 timer om ugen)
Stort halkort pr.måned 1 hest (ubegrænset tid)
Stort halkort pr.måned for hest nr. 2 m.fl.(ubegrænset tid)
½-års kort for 1 hest
½-års kort for hest nr. 2 m.fl.
For ikke-medlemmer (pr.equipage)
Pr. gang (efter aftale) (Fx. privat undervisning, agility eller løsspring)
Lille halkort pr.måned 1 hest (maks 2 timer om ugen)
Lille halkort pr.måned for hest nr. 2 m.fl. (maks 2 timer om ugen)
Stort halkort pr.måned 1 hest (ubegrænset tid)
Stort halkort pr.måned for hest nr. 2 m.fl. (ubegrænset tid)
½-års kort (KRÆVER MEDLEMSKAB)

Pris i alt

Klubmedlemskab
Halvårsmedlemskab, junior

25
150
75
300
150
1500
750
50
250
125
400
200
/
Pris i alt
pr. halvår
200

Halvårsmedlemskab, senior
Halvårsmedlemskab, familie
Halvårsmedlemskab, bedsteforældre/vennekontingent

For yderligere information kontakt Isabelle Nouard på tlf. 31 18 94 27

250
500
250

Ridehuskort incl. Benyttelse af faciliteter (GRATIS FOR OPSTALDERE)
½-års kort for medlemmer pr. equipage (halv pris pr.hest for hest nr. 2 m.fl.)
Månedskort for medlemmer pr. equipage (halv pris pr.hest for hest nr. 2 m.fl.)
Lille halkort (halv pris pr.hest for hest nr. 2 m.fl.)
Pr. gang for medlemmer pr. equipage
Månedkort for ikke-medlemmer efter aftale pr. equipage
Lille halkort for ikke-medlemmer (max. 2 timer ugentligt pr. equipage)
Pr. gang for ikke-medlemmer pr. equipage (efter aftale)

Pris i alt
1500
300
150
25
400
250
50

