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Betaling for undervisning sker hvert kvartal – For medlemmer med part på hest/pony sker betaling månedligt 

Kontingent pr. år – opkræves i 2. rater hhv. januar og august 

Aktive medlemmer 400 kr.  

Aktive medlemmer samme familie, 3. og efterfølgende 300 kr.  

Småbørn 200 kr.   

Stævnemedlemskab 400 kr.   

Passiv medlemmer 200 kr.   

Administrationsgebyr ved indmeldelse 30 kr.   

Undervisning pr. måned 

Småbørn – Lørdag , 30 min ugentlig undervisning 250 kr.  

Under 18 år, 1 time ugentlig undervisning  325 kr.  

Over 18 år, 1 time ugentlig undervisning  350 kr.  

Privat opstalder, 1 time ugentlig undervisning  250 kr.   

Klubhold, handicap med 1 hjælpere 370 kr.  

Klubhold, handicap med 2 hjælpere 550 kr.  

Privatundervisning købes særskilt - Henvendelse til underviseren. Elevryttere er fri for betaling i juli. 

Facilitetskort  

For ryttere med medlemskab 40 kr.  Pr. gang faciliteter bruges 

For ryttere uden medlemskab 75 kr.  Pr. gang faciliteter bruges 

Facilitetskort – 1 måned 200 kr.   

Part pr. måned 

Søndagspart, hest 300 kr.  

Søndagspart, pony 300 kr. 

 

Én ugentlig undervisningstime skal tilkøbes  
Ridedag om søndagen. 

Rykkerprocedure 

1. gang – Skriftlig påmindelse,  
2. gang – opkræves et rykkergebyr på 100 kr. 
3. gang – oplyses om, at boks eller undervisningstime overgår til anden side. 
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Opstaldning af privatejet hest / Pony 

Opstalder skal være medlem af Broagerlands Rideklub, og opkræves kontingent jf. klubbens vedtægter. 
 
Boksleje, facilitetskort og leje af Jord- og/eller græsfold kan ikke fravælges 

 
 
 

Boksleje  

Hest 1000 kr.    pr. måned, 12 x årligt 

Pony 800 kr.   pr. måned, 12 x årligt 

Facilitetskort  

Hest / Pony 200 kr.    pr. måned, 12 x årligt 

Jordfold- og græsmarker 

Leje af Jordfold- og/eller græsmark 100 kr.    pr. måned, 12 x årligt 

Som opstalder har man råderet over en jordfold og en græsmark hhv. vinter/sommer -  evt. sammen med en 
anden opstalder. Jordfold og græsmarker tildeles af bestyrelsen umiddelbart før hver sæson. 

 
 
 

Tilkøb – Hø, strøelse og foder 

Hø 2,5 kr.   Pr. kg 

Raps- / Halmpiller 2,35 kr.   Pr. kg 

Foderautomat, 700 gr 85 kr.   Pr. klik, pr. måned 

Foder, hø og strøelse betales efter forbrug.  
Prisen følger markedsprisen, og kan ændres med kort varsel, ved prisændringer fra leverandør. 

Tilkøb – Ud- og indlukning til jordfold (kun hverdage) 

Ud- og indlukning på mark/fold 300 kr.    Pr. måned 

Kun udlukning eller indlukning 150 kr.   Pr. måned 

Tilkøb – Mugning – kun hverdage(kun hverdage) 

Mugning af boks 300 kr.    Pr. måned 

 
 
Ved spørgsmål til opkrævning og priser, kontakt: kasserer@broagerlands-rideklub.dk 


