Paket VT 2019 from 1 april-terminsslut
OBS ! Att den perioden också blir en prövoperiod för att se hur det funkar. Ändringar kan göras inför
hösten. Vi utökar inte antal ridlektioner under veckan, endast där det redan finns plats eller som
rider 2 ggr i veckan kan boka i vår.
Paket :
1 speciallektion 201 senior/158 junior + en vanlig lektion 168/119 ( de som rider två vanliga lektioner
har ett billigare pris, samma rabatt ) + uteritt varannan lördag 100 kr/80 per vecka, de veckor det ej
är träning fredag eller annan aktivitet. om tillgång till häst finns kan uteritter köpas extra.
Om behov finns för planering så kan byte av häst ske på lektion och uteritt, huvuddelen önskad häst.
Per vecka : vecka 14 -v 26
Senior : 419 kr - 15 % rabatt 356 kr/ vecka
Junior : 317 kr – 15 % rabatt 270 kr / vecka
Ändra till veckovis i stället för månadsvis. Om hästen blir sjuk och vi har en annan häst att erbjuda så
återbetalas ej avgiften. Vi försöker till hösten att samla de som rider med paketet i samma grupper.
Uteritt kan göras av minderårig som har paketet, om förälder tecknar ett ansvarskontrakt. De som
redan har tecknat kontrakt gäller . Datum för uteritter återkommer vi om.
Tillval, särskild anmälan görs : även andra elever kan boka detta
Datum : Dressyr : 5/4, 3/5, 14/6 Hopp : 12/4, 10/5, 7/6
Hoppträning 300 senior/250 junior kr per gång, samma häst 1 timme max 6 elever, 2 grupper
Dressyrträning 300/250 kr per gång samma häst 1 timme max 6 elever, 2 grupper
De med tidigare egen häst har förtur i en av disciplinerna, antingen hoppning eller dressyr. Om plats
finns så kan de rida i båda grupperna. Ange vilken disciplin du vill ha förtur till.
Tävlingar :
Vi gör en stege för tävling, där blåbärs är första steg, klubbtävling hemma nästa steg och
lokal/regional på hemmatävling och slutligen lokal/regional på annan klubb är sista steget. Vi kopplar
tävlandet på lokal/regional tävling till stallvärdinna eller liknande ideell uppgift. Kan vara sitta med
sektionsstyrelse eller huvudstyrelse, hålla i barnridning vara stallvärdinna. Ungefär en gång per
vecka. Instruktörerna bedömer nivå . Önskemål om att tävla göres separat, och den ideella insatsen
anpassas personligt. Du tävlar med den häst som du har i paketet .
Ange i anmälan om du vill tävla, och vilken ideell insats du kan göra. Styrelse eller stallvärdinna ( en
gång i veckan ) eller annat förslag på ideell insats.
Övrigt

Vi är tydliga med att detta förslag kan komma att ändras efter sommaren. Även prisbilden kan
komma att ändras. Men alla kommer att få säga sitt.

