Taxor & avgifter 2022
Medlemsavgifter
Seniorer 19 årJuniorer -18 år

300:200:-

Anläggningskort: ridhuset + utebanan i Vreta
Medl. I ÖRS &
tävlande för ÖRS

Helår, 1/1 - 31/12
Halvår, 1/1 - 30/6 eller
1/7 - 31/12

Medl. i ÖRS men tävl. Ej medl. i ÖRS och tävl. för
för annan klubb
annan klubb

1 300 kr

1 850 kr

2 500 kr

700 kr

1 000 kr

1 300 kr

För familjer gäller följande:
För kort nr 1 betalar man 100%
För kort nr 2 betalar man 75% (= 25% rabatt)
För resterande kort betalar man 50% (= 50% rabatt/kort)
För att räknas som familj ska man bo på samma adress

Kvartalskort i ridhuset - nytt priser gäller från kvartal 4 2021
Medl. I ÖRS &
tävlande för ÖRS

Medl. i ÖRS men tävl. Ej medl. i ÖRS och tävl. för
för annan klubb
annan klubb

Kvartal 1 & kvartal 4
400 kr
550 kr
OBS! Familjerabatten gäller ej för kvartalskorten i ridhuset.

750 kr

Ridbanekort utebanan i Vreta (maj-sept)
Enskild medlem
Familj

500 kr
lika som anläggn.kortet

Ridbaneavgift för 1 timme (utan anl.kort)
Medlem i ÖRS

Ridhuset
Vreta

100 kr
50 kr

Ej medlem i ÖRS

150 kr
75 kr

Hyra av ridhuset
Heldag, 8 tim
Halvdag, 4 tim
därutöver per timme

3 000 kr
1 500 kr
300 kr

Hyra cafeterian i ridhuset
Hyra/tillfälle (max 4 tim)

500 kr

Hyra av Vretabanorna
Heldag, 8 tim
Halvdag, 4 tim
därutöver per timme

1 000 kr
500 kr
150 kr

Medlemsavgift och anläggningskort betalar Du in till föreningens bankgiro

160-6250 Österfärnebo RS alt swish 123 695 94 31
Kom ihåg att skriva avsändare och vad avgiften avser.
Gäller det medl.avgiften skall Du också ange hela personnumret
När Du använder våra anläggningar är det viktigt att Du följer anslagna regler,
och hjälm ska användas vid all träning, gäller såväl ridning som tömkörning/longering.
Kom ihåg att mocka efter Din häst, både i ridhuset och parkeringen.
När Du är i ridhuset är det viktigt att Du släcker lyset efter Dig.
Du får gärna låna vårt hindermaterial, men plocka undan grejorna efter Dig.
Om något går sönder, meddela detta till någon av oss i styrelsen.
OBS! Din häst måste vara vaccinerad, detta gäller både ridhuset och Vretabanorna.

Välkommen till våra anläggningar & lycka till med Din
ridning !!!

