Ridlektionerna VT 2021
Varmt välkomna till en ny termin
hos Vansbro Ryttarsällskap!

VIKTIG
information!
Läs den noggrant!

Höstterminens ridlektioner startar Torsdagen den 7/1 och slutar Fredagen den 18/6
Vårens ridavgifter
Vårterminens ridavgift kommer att faktureras under v. 3 och skickas ut via mail. Saknar du din
faktura - kolla din skräpkorg (den hamnar där ibland). Du kan dela upp Din ridavgift på två
betalningstillfällen. Den första halvan av fakturan ska vara betald senast den 1/3 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 VRS.
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 (för att du ska få möjlighet att rida igen)

Måndag - Fredag innan kl 12:00
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 2021
Junior: 300 kr

Senior: 350 kr

Familj: 950 kr

Medlemsavgiften betalas samtidigt som ridavgiften, men 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)
Måndag - Fredag (1 h) 165 kr/185 kr
Halvtimmes-/mini
110 kr
45 min (junior)
145 kr
Träningsgrupp
215 kr/250 kr
Ridning med egen häst 155 kr/175 kr
Träningsgrupp egen häst 190 kr/220 kr

Ej fast plats (Junior/Senior)
185 kr/205 kr
OBS! Ridlektionen
130 kr
kostar 20 kr extra
165 kr
om du ej
235 kr/270 kr
har fast plats!
170 kr/195 kr
210 kr/240 kr

Alla ridavgifter faktureras v. 3!
Din ridavgift (vid fast plats) VT-2021
Junior/Senior
Mån 11/1-14/6
22 ggr 3630 kr/4070 kr
Tis 12/1-15/6
23 ggr 3795 kr/4255 kr
Ons 13/1-16/6
23 ggr
Tors 7/1-17/6
22 ggr 3630 kr/4070 kr
Fre 8/1-18/6
22 ggr 3630 kr/4070 kr

Liten grupp J/S
4730 kr/5000 kr
4945 kr/5000 kr

Träningsgr egen h. J/S
4180 kr/4840 kr
4370 kr/5060 kr

4730 kr/4750 kr
4730 kr/4500 kr

Pris externa tränae onsdagar: Sofia Alexandersson & Ingela Haga
Pris per gång (fast plats)
Ridskolehäst J/S
Hoppning: Jämna veckor - Fia (10 ggr)
335 kr/360 kr
Dressyr: Ojämna veckor - Ingela - Ensam
485 kr/510 kr
(40 minuter effektiv träning) (11 ggr) - Två & två 335 kr/360 kr
Inställda riddagar under terminen
Måndag:
5 April (Annandag påsk)
Torsdag:
13 Maj (Kristi himmelfärds dag) + 10 Juni (Tävlingar)
Fredag:
2 April (Långfredagen) + 11 Juni (Tävlingar)

Minigrupp
2420 kr
2530 kr

4180 kr/4840 kr
4180 kr/4840 kr

2420 kr
2420 kr

Egen häst J/S
290 kr/320 kr
440 kr/470 kr
290 kr/320 kr

Ej fast pl
+ 40 kr
+ 40 kr
+ 40 kr

Möjligheten att rida igen onsdagslektionerna
(vid återbud före kl 12) för våra externa tränare
är begränsat. Ett tips är att sälja din
plats till ngn annan om du inte har
möjlighet att vara med på din lektion.

Planerade tävlingsdagar under terminen
15-16 Maj
Lokala Dressyrtävlingar (Lördag: Häst & Söndag: Ponny)
11-13 Juni
Regionalt & Nationellt Dressyrmeeting Häst

Olycksfallsförsäkring
From 1 januari 2015 ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften. Denna försäkring har alla
föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Mer info finns på vår hemsida: www.vansbrors.se

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 användande av 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 Stallvärden 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) för elever from 12 år. Kan Du ej, måste Du ordna ersättare!
Funktionärer vid tävlingsdagar (se datum ovan), Vansbrosimningen samt Triathlon (3/7-4/7 2021)
inklusive 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
786 92 Dala-Järna

Telefon
0281-14161

Bankgironummer
5236-3165
Swish: 123 526 5483

www.vansbrors.se
info@vansbrors.se

