
Prisliste gældende fra 01/02-2022 
1. Alm. Klubkontingent 

 Seniorer pr. år  kr.  360,00  
 Juniorer pr. år  kr.  260,00  

 Støttemedlemmer pr. år  kr.  200,00  
 Stævnemedlem  pr. år kr. 150,00  

 

2. Holdundervisning på privat hest/pony 

 1 time ugentlig pr. måned  kr.  300,00  
 2 timer ugentlig (samme rytter) pr. måned  kr.  550,00 
 ¾ time ugentlig pr. måned  kr.  250,00  

 

Holdundervisning på elevhest/pony 

 1 time ugentlig pr. måned  kr.  350,00  

 2 timer ugentlig (samme rytter) pr. måned kr.  650,00  
 ¾ time ugentlig pr. måned  kr.  285,00  
 1 gæst/prøvetime pr. gang  kr.  100,00  

 Halvpart i elevhest/pony (inkl. 2x 
undervisning) 

pr. måned  kr.  900,00  

Kvartpart i elevhest/pony 
(Inkl. 1x undervisning) 

pr. måned kr. 450,00  

 

3. Enetimer ved en af klubbens undervisere 

 Pris for enetime aftales med pågældende underviser 
 

4. Opstaldning 

 Heste på snittet halm/piller pr. måned  kr.  2.150,00  
 Pony på snittet halm/piller pr. måned  kr.  1.725,00  

 

5. Foldordning 

 Fællesfold inkl. wrap på folden pr. måned  kr.  300,00  

 

 



6. Tillægsydelser 

Tørt hø, hest  pr. måned kr.  300,00  
Tørt hø, pony  pr. måned kr.  200,00  
Piller 15 kg.  pr. pose. kr.    36,00  

Opstart af boks på piller   8 poser kr.  288,00  
Leje af elevheste/pony  pr. time kr.  100,00  
Leje af elev pony kat. 3  pr. time  kr.    50,00  

 

7. Ridehuskontingent 

 Udefra kommende heste, 
som  benytter faciliteterne 

 pr. gang         kr.  75,00  

   pr. måned kr. 250,00  
   pr. kvartal kr.  525,00  
   pr. ½ år. kr.  975,00  

 

8. Fodervagter  

 Morgen   pr. gang kr. 175,00  

 Middag  pr. gang kr.   35,00  
 Aften  pr. gang kr.    60,00  

 

 

Ovennævnte priser opkræves automatisk efter oprettelse via. vores klubmodulsystem. Der vil blive 
udleveret vejledning til oprettelse i første ridetime ellers kan denne findes via linket nedenfor:  

/cms/clubladelundrideklub/ClubImages/Oprettelse til klubsystem.pdf 

Opkrævning forfalder primo hver måned. For sen betaling medfører opkrævning af ekstra gebyr på 
kr. 100,00. 

 

Noter: 

ad 1: Klubkontingent betales af alle der modtager undervisning, har hest opstaldet, benytter faciliteterne 
eller har ridehuskort. 

 Stævnekontingent giver kun ret til at starte stævner for Ladelund Rideklub, dog ikke 
klubmesterskab og brug af faciliteter. 

ad 2: Forsømte timer og timer der falder på skæve helligdage erstattes ikke. Såfremt et medlem ønsker at 
ophøre med at ride, SKAL aftale herom træffes senest d. 20. i indeværende måned, med virkning 
fra den 1. i kommende måned. 

 Hver time lektion har en varighed af 50 minutter, og hver ¾ lektion har en varighed af 35 minutter.  

Halvpart er inkl. 2 holdtimer pr. uge, og kvartpart er inkl. 1 holdtime pr. uge. 



 

ad 3: For at benytte klubbens faciliteter til undervisning i form af enetimer skal man være medlem af 
klubben, og ligeledes betale for ridehuskontingent. Såfremt man er opstaldet på stedet har man 
betalt for brug af faciliteter i sin opstaldning, og det koster derfor ikke ekstra.  

 Afholdes der kurser er det ikke nødvendigt med medlemskab, men ridehuskontingentet skal stadig 
betales på undervisningsdagen. 

ad 4: På hver hest/pony udfærdiges opstaldningskontrakt. 

 Efterskoleelever tilskrives et 2 mdr. depositum ved første opkrævning.  

 En pony defineres med et stangmål til og med 148 cm, som måles af dagligleder. 

Opstaldning er inkl. foder, wrap til morgen og aften, ud/ind luk på fold alle hverdage. Herudover 
har man naturligvis fri afbenyttelse af etablissementet. Opstaldningsprisen er ekskl. udmugning. 

Heste tildeles op til 4,5 kg wrap morgen- og aftenfodring. Pony tildeles op til 3 kg wrap morgen- 
og aftenfodring.  

ad. 5: Hestene lukkes ind og ud via løbegange på en forsvarlig måde.  

 Foldordningen med wrap vil blive forsynet med wrap alle hverdage mandag-fredag. Fællesfolden 
med wrap er IKKE tilgængelig for de opstalder som ikke benytter sig af denne foldordning. Der 
beregnes 4 kg wrap pr. hest og pony pr. dag. 

ad. 7: Ridehuskontigent opkræves pr. måned pr. hest, dog er tredje hest og derover gratis. 
Holdundervisning dressur er undtaget for dette. Ved alt andet undervisning (enetimer og 
springning) skal der betales ridehuskort  

 Kontakt daglig leder for tilmelding til ridehuskontigent. 

ad. 8: Fodervagter udbetales ikke, men afregnes ved fradrag i opstaldning, halvpart eller undervisning.  

 

 

 

Bestyrelsen 

Ladelund Rideklub 

Marts 2019 

 

 


