Ridlektionerna VT 2015
Varmt välkomna till en ny termin
hos Vansbro Ryttarsällskap!
Din instruktör heter:
Riddag:

__________________________________

VIKTIG INFORMATION!
Läs detta noggrant.

______________________ Kl: ___________________

Vårterminens ridlektioner startar onsdagen den 7/1 och slutar torsdagen den 11/6.
Vårens ridavgifter
Vårtterminens ridavgift kommer att faktureras under v. 5. Du kan dela upp din ridavgift på två
betalningstillfällen. Den första halvan av fakturan ska vara betald senast den 28/2 och den andra halvan
senast den 31/3. Om betalning ej skett senast 31/3 skickas en påminnelse med en avgift på ytterligare 250
kr samt dröjsmålsränta.
Om du inte vill fortsätta rida måste du/målsman säga upp din plats. Uppsägningstiden är tre veckor, för
att vi ska kunna ersätta din ridplats med en ny elev.
Om en familj betalar flera ridavgifter kan särskild uppgörelse träffas - kontakta Helena på kontoret.
Medlemsavgiften betalas samtidigt som ridavgiften i början av året. Alltså en medlemsavgift per kalenderår.

Återbud
Om du inte kan rida någon av gångerna måste återbud lämnas senast kl. 12.00 samma dag för att du

ska få en möjlighet att rida igen.
Detta för att vi ska kunna sätta in andra elever på din plats. En telefonsvarare tar emot ditt återbud om vi
inte kan svara. Du kommer sedan överens med din instruktör om när du kan rida igen, vilket måste ske
samma termin, innan de två sista veckorna!
OBS! Igenridning sker endast i mån av tid och plats!

Medlemsavgift 2015
Junior: 185 kr

Senior: 235 kr

Familj: 460 kr

Medlemsavgiften betalas samtidigt som ridavgiften, men alltså bara en gång/år!
Som medlem är du välkommen att deltaga i våra aktiviteter, du är valbar till styrelse och sektioner och har
rösträtt vid årsmöte. Du har även medlemskap i Svenska Ridsportförbundet samt i Svenska
Riksidrottsförbundet. Du får medlemstidningen SvRFs ”Häst & Ryttare”, vi har även en hemsida som alla
är välkomna att besöka www.vansbrors.se.

Ridavgifter/lektioner
Fast plats (Junior/Senior)
Ej fast plats (Junior/Senior)
Måndag - Fredag
155 kr/175 kr
175 kr/195 kr
OBS! Ridlektionen
Halvtimmes-/mini
100 kr
120 kr
kostar 20 kr extra
Träningsgrupp
205 kr/240 kr
225 kr/260 kr
om du ej
Ridning med egen häst 140 kr/165 kr
160 kr/185 kr
har fast plats!
Träningsgrupp egen häst 180 kr/210 kr
200 kr/230 kr
Andra ridgången i veckan 20 kr rabatt per gång (gäller ej om du andra ridgången/v rider varannan vecka)
Tredje gången i veckan 20 kr rabatt per gång.
Alla ridavgifter faktureras!

Din ridavgift (vid fast plats) VT-2015
Mån 12/1-8/6
Tis 13/1-9/6
Ons 7/1-10/6
Tors 8/1-11/6
Fre 9/1-5/6

21 ggr
22 ggr
23 ggr
22 ggr
20 ggr

Vill Du betala Din ridavgift innan fakturan kommer, betalar Du det
belopp som avser Din riddag och Din typ av lektion. TACK! :-)

Junior/Senior

Liten grupp J/S

3255 kr/3675 kr
3410 kr/3850 kr
3565 kr/4025 kr
3410 kr/3850 kr
3100 kr/3500 kr

4305 kr/5040 kr
4510 kr/5280 kr
4715 kr/5520 kr
4510 kr/5280 kr
4100 kr/4800 kr

Träningsgr egen h. J/S

3780 kr/4410 kr
3960 kr/4620 kr
4140 kr/4830 kr
3960 kr/4620 kr
3600 kr/4200 kr

Minigrupp

2100 kr
2200 kr
2300 kr
2200 kr
2000 kr

Inställda riddagar under terminen
3/4
6/4
1/5
14/5

Långfredagen
Annandag påsk
Första Maj
Kristi himmelsfärdsdag

(Fredag)
(Måndag)
(Fredag)
(Torsdag)

Tävlingsdagar under terminen
9-10 Maj
13-14 Juni

Lokal & Regional Dressyr Div III (Lördag: Häst & Söndag: Ponny)
Regional & Nationell Dressyr Häst

Olycksfallsförsäkring
From 1 januari 2015 ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften. Denna försäkring har alla
föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Här finns mer information:
http://www3.ridsport.se/SvenskRidsport/Forsakring/GemensamOlycksfallsforsakring/

Information till elever och anhöriga







Rider du i nybörjargrupp eller på miniridskolan skall du alltid ha en ledare med dig.
Bästa utrustningen när man rider är ridbyxor och ridstövlar, annars stadig stövel eller sko med
klack.
Ridhjälmar och säkerhetsvästar finns att låna. Vi rekommenderar att använda säkerhetsväst vid all
ridning, men är du under 18 år är det obligatoriskt att använda säkerhetsväst vid hoppning.
Undvik bylsiga tröjor och tröjor med huva.
Tänk på att sätta upp håret när du ska rida.
I stallet finns en ”stallvärd” till ert förfogande, som svarar på frågor om det mesta som gäller våra
hästar och deras utrustning. Var aldrig rädda att fråga henne om ni undrar över något! :-)

Vansbro RS, en ideell förening
Vilket betyder att vi alla hjälps åt att få en väl fungerande verksamhet, såsom:
Bemanning i cafeterian under lektionskvällar & tävlingsdagar (listor delas ut).
Helgjourer i stallet (listor delas ut). Kan Du ej, måste Du ordna ersättare!
Funktionärer vid tävlingsdagar (se datum ovan), Vansbrosimningen samt Triathlon (27/6) samt förarbete
dagarna innan & efter Triathlon. Kan Du ej, måste Du ordna ersättare!
Kvällar, häst-, stall- och persedelvård.
Försäljning av lotter, plastpåsar, Newbody m.m.

Har du egna önskemål?
Kontakta Din instruktör, så kan Du vara med och styra utbildningen mot Dina mål.

VRS verksamhetsidé är att erbjuda ett brett utbud av högkvalitativ utbildning inom ridning,
hästkunskap och ryttartävlingar, ”där individen är i fokus och hästens välbefinnande i centrum”.

Vansbro Ryttarsällskap
Uppsälje 75
780 51 Dala-Järna

Telefon
0281-14161

Bankgironummer
5236-3165

www.vansbrors.se
info@vansbrors.se

