AVGIFTER och INFORMATION
för höstterminen 2018

Tider
Höstterminen startar vecka 33 och pågår till och med vecka 51, 2018, totalt 19 veckor.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften, vilken inte ingår i ridpriset, betalas en gång per år, senast sista januari.
Enskild avgift
Familjeavgift

250 kr
600 kr

Har du börjat rida nu på höstterminen är medlemsavgiften 125 kr för resterande året.

Ridpriser för höstterminen med arbetsrabatt* (900 kr) avdragen
Familjerabatt utgår när man är fler i familjen som rider. Man utgår från den dyraste ridavgiften
= fullt pris, 100 %, ridelev nr 2 = 90 % ridelev nr. 3 och fler = 75 %. För ridning i Hästis och
Specialgrupp utgår ingen familjerabatt.
* Läs mer om arbetsrabatten på nästa sida.
100 %
Betalningstyp
Sista betalningsdag
Hästis
Junior
Senior
Specialgrupp – måndag
och torsdag kl. 20.00

HEL BETALNING DELBETALNING
2018-08-31 2018-08-31 2018-09-30
1 900 kr
634 kr
633 kr
2 660 kr
887 kr
887 kr
3 325 kr
1 109 kr
1 108 kr
3 800 kr
1 267 kr
1 267 kr

2018-10-31
633 kr
886 kr
1 108 kr
1 266 kr

HEL BETALNING DELBETALNING
2018-08-31 2018-08-31 2018-09-30
2 394 kr
798 kr
798 kr
2 993 kr
998 kr
998 kr

2018-10-31
798 kr
997 kr

HEL BETALNING DELBETALNING
2018-08-31 2018-08-31 2018-09-30
1 995 kr
665 kr
665 kr
2 494 kr
832 kr
831 kr

2018-10-31
665 kr
831 kr

90 %
Betalningstyp
Sista betalningsdag
Junior
Senior
75 %
Betalningstyp
Sista betalningsdag
Junior
Senior
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Arbetsrabatt
Svedens Ponnyklubb behöver hjälp av sina medlemmar med diverse arbetsinsatser. En viktig
arbetsinsats är bl.a. på tävlingar som genomförs tillsammans med FaRS (Falu Ryttarsällskap).
Exempel på arbetsinsatser är arbetspass i cafeteria, grill eller parkering vid tävling, bakning
till evenemang, löpande städning av klubbrum och toalett, klippa/svischa gräs, köra bort
sopor från höskullen eller egna förslag som bidrar till klubben. Vilka evenemang som
genomförs respektive termin hittar ni på hemsidan, http://idrottonline.se/SvedensPKRidsport/.
För er som har möjlighet att hjälpa föreningen med en arbetsinsats (10 tim./termin, 15
tim./termin vid två eller fler ridelever) utgår en rabatt på ridavgiften om 900 kr/termin.
Samtliga ridavgifter faktureras med arbetsrabatt. För er som inte har möjlighet, eller inte vill
utföra arbetsinsats, faktureras den rabatterade delen, 900 kr separat med sista betalningsdag
2018-10-31.

Detta gäller för dig som är placerad i ridgrupp
Du ska komma minst 30 minuter din lektion och räkna med att stanna kvar i c:a 30 minuter
efter för att hinna göra i ordning din häst i lugn och ro utan stress, vare sig för dig eller din
häst.
I ridavgiften ingår 2–4 obligatoriska teorilektioner/termin och dessa kan man inte rida igen.
För att få rida igen krävs att du meddelar ridskolan senast kl. 14.00 din riddag, antingen via epost: svedensponnyklubb@svedens.se eller telesvar: 023-254 30. Du får spara max 3 st.
igenridningar under en termin. Avbokade lektioner får ridas igen i mån av plats under
innevarande termin. Tänk på att någon annan har möjlighet att rida igen på din plats om du
meddelat att du inte kommer.
Du vet väl att medlemsavgiften också är din försäkring om någon olycka skulle inträffa till och
från ridskolan eller under tiden du är där. Så kom ihåg att betala din medlemsavgift varje år.
I dina åtaganden som medlem ingår att hjälpa till i stallet, bland annat med helgjour (se
information nedan). Även hjälp med andra uppgifter kan komma att behövas.
Uppsägning av ridplats
Om du vill sluta rida har du fyra (4) veckors uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligt
(det går bra via e-post). Om du måste sluta av hälsoskäl gäller inte uppsägningstiden om du
kan visa upp läkarintyg.
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Helgjour
För att Svedens Ponnyklubb ska kunna bedriva ridskoleverksamhet, krävs det att ridelever och
andra medlemmar hjälper till med hästarnas och stallets skötsel under helgerna.
Man börjar kl. 07.30 och slutar dagen kl. 16.00. Man tar själv med lunch och mellanmål.
De som är intresserade (yngre elever) att vara med att lära ska föranmäla sig till klubben minst
en (1) vecka före så att vi kan planera detta.
Det finns en pärm med information om vad man ska göra under dagen, det är bra att alla i
gruppen vet vad som står i den och vad som ska göras. Det finns en handledare med under
dagen som ska handleda gruppen och som kontaktar ansvariga om något problem uppstår.
Om man inte kan på ”sin dag” så kan man byta, vilket man får lov att ordna med själv och
sedan meddela vem man bytt med till klubben via e-post svedensponnyklubb@svedens.se.
Om man inte kan eller vill ha helgjour så finns det möjlighet att ”köpa ut” sig för 300 kr,
kontrollera med klubben om eller vilken person som kan gå in i stället för dig.
Utebliven helgjour debiteras med 500 kr.
Det pågår en översikt över helgjouren vilket medför att förändringar kan komma att ske under
terminen.
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