Prislista Höstterminen 2021 Wendestam Ridcenter
Höstterminen består av 21 lektionstillfällen.
Start måndag 9 augusti. Sista riddag söndag 19 december 2021.
Junior: Upp till 20 år. Senior: Från och med det år du fyller 21 år.
För att rida på ridskolan måste du vara medlem i föreningen Tranemoryttarna.
Observera att medlemskap inte ingår i ridavgiften utan betalas separat årsvis till Tranemoryttarna.
Se priser och info om detta på hemsidan www.tranemoryttarna.com
Anläggningsavgift ingår i alla aktiviteter anordnade av Wendestam Ridcenter.
Lektionsridning grupp max 8 elever terminsbetalning.
Jmf pris/lektion
Ridlektion minior/ junior 45 min
134 kr
Ridlektion 45 min junior:
164 kr
Ridlektion 60 min junior:
190 kr
Ridlektion 45 min junior egen häst:
146 kr
Ridlektion 60 min junior egen häst:
176 kr
Ridlektion 60 min senior:
239 kr
Ridlektion 60 min senior egen häst:
197 kr

Per termin
2814 kr
3444 kr
3990 kr
3066 kr
3696 kr
5019 kr
4137 kr

Vid köp av 10 kort – ordinarie pris + 30 kr per lektion.
Vid köp av enstaka lektion – ordinarie pris + 50 kr per lektion.
Terminsavgiften sätts in i förskott på WENDESTAM RIDCENTER´s bankgiro nr: 847-6145 eller
SWISH nr. 1232698454 senast 2021-08-29
Man kan välja att dela upp betalningen på 2 betalningstillfällen då tillkommer 100 kr extra per
betalningstillfälle. Man delar alltså terminsavgiften på hälften + 100 kr. Första delbetalningen ska
vara Wendestam ridcenter tillhanda senast 2021-08-29.
Andra delbetalningen ska vara Wendestam ridcenter tillhanda senast 2021-10-15.
Flergångsrabatt/familjerabatt. 10% rabatt på den billigaste ridavgiften inom samma hushåll. Gäller
endast terminsbetalning vid minst 2 fasta platser/vecka.
Ridplatsen är personlig och gäller för avtalad elev. Vid avbokning av ridlektion senast samma dag kl.
10:00 ges vid mån av plats möjlighet att rida igen missad lektion. Igenridning är en förmån som ges i
mån av plats i likvärdig grupp. Igenridning måste göras samma termin annars brinner det inne. Det är
upp till rideleven själv att boka igenridning.
Bokning av ridplats gäller terminsvis. Om uppsägning av ridplats ej sker skriftligen till ridskolechef
senast 4 veckor innan nästa terminstart fortlöper abonnemanget till nästa termin. Erlagd ridavgift
för uppsägningstiden återbetalas ej oavsett om platsen nyttjas eller ej. Utebliven betalning är ej
giltlig som uppsägning. Bokning av ridplatsen gäller hela terminen även om man väljer att dela upp
betalningen.
Privatlektioner
1 ryttare
45 min egen häst
45 min skolhäst

320 kr
400 kr

2 eller flera ryttare, pris per person
45 min egen häst
45 min skolhäst

260 kr
360 kr

Alla Ridavgifter Wendestam Ridcenter BANKGIRO: 847-6145 eller SWISH 1232698454.

Prislista träningsgrupper HT 2021 Wendestam Ridcenter
Vill du satsa lite mer på din ridning? Vi vill med våra träningsgrupper ge varje elev större möjlighet att
utvecklas då det är färre elever i gruppen. Du får också mer träning i hoppning då vi hoppar varannan
gång och rider dressyr varannan gång. Lektionstiden är ca 90 min inkl. hinderbyggnad vid hoppning
och 60 min vid dressyr. Man kan även välja att rida enbart dressyr eller hoppning. För att rida
varannan vecka i träningsgrupp på skolhäst krävs att man även rider i annan ordinarie ridgrupp på
ridskolan.
I träningsgruppen har du möjlighet att satsa på ridningen som sport. Perfekt för dig som vill träna
seriöst utan att behöva ha en egen häst! Möjlighet finns även för de mest ambitiösa eleverna att
tävla med skolhästarna. Du med egen häst är naturligtvis också välkommen!
Träningsgrupper max 5 elever terminsbetalning
pris/gång
Per termin 19ggr
Träningsgrupp
Träningsgrupp dressyr/hoppning skolhäst jmf pris 300 kr
5700 kr
Träningsgrupp hopp skolhäst enstaka gång 350 kr
Träningsgrupp dressyr egen häst
200 kr
Träningsgrupp hoppning egen häst
260 kr
Hästhyra vid extern tävling
ej arrangerad av WRC
200 kr/dag

Varannan v. 10 ggr
3000 kr

Träningsgrupperna är förlagda till tisdagar, dressyr ojämna veckor, hoppning jämna veckor. Vid
stort intresse för hoppning blir det hoppning på tisdagar och dressyr flyttas till annan dag.
Till dessa grupper kan du med egen häst välja om du vill boka en fast plats eller om du vill boka från
gång till gång. För skolhäst gäller terminsbokning. Anmälan är bindande, avbokning skall ske senast
kl. 18:00 dagen innan annars måste du betala för platsen även om du inte nyttjar den.

Ridavgifter betalas till WENDESTAM RIDCENTER´s BANKGIRO: 847-6145 eller
SWISH 1232698454
All betalning ska ske utan anmodan direkt till vårt bankgiro eller swish. Ange alltid: Elevens namn,
personnr (10 siffror), adress, telefonnummer, ridtid.

Välkommen önskar Tranemoryttarna genom Anna-Karin Wendestam!
Wendestam Ridcenter
Berg Backagården 1
51491 Tranemo

Tel: 070-4414198
E-post: wendestamridcenter@gmail.com
www.facebook.com/WendestamRidcenter
www.wendestamridcenter.com

www.tranemoryttarna.com

