
Hej alla ridelever!

Hoppas ni haft en rolig och lärorik termin. Nu går det fort till sommaren och terminsslutet.
Sista dagen på terminen är den 19/6. Höstterminen börjar måndagen den 1/8 och avslutas 22/12.
Under hösten kommer det att vara 20 ridtillfällen. Möjligheten att rida vv fm och vv em kommer finnas 
kvar.Drop-in en fm i veckan.Se hemsidan för dag och tid.
Specialgrupperna rider 60 min var gång, och elevantalet är max 6 elever/grupp och finns på olika nivåer.
I övriga grupper är elevantalet 8-10 elever/grupp och hoppning var 4:de gång
Terminsavgiften för ht-22 ska vara betald senast den 1/8-22. Anmälan är bindande!
OBS! Ev. avbokning av platsen ska göras senast den 26/6  annars gäller full betalning av terminsavgiften.
Prislista för ht-22
Ridlekis (10 ggr) 1500 :-          Privatlektion lektionshäst          30 min á 500 :-                
Nybörjare (barn) / HK 3800 :-          Privatlektion egen häst/ponny   30 min á 400 :-          
Junior 4400 :-         Specialgrupp Junior 5400 :-
Senior 4700:-         Specialgrupp Senior 6200 :-
Hyrare      från 2000 :- / mån beroende på alternativ 
Minihyrare             från   1000:-/mån  beroende på antal lördagar/söndagar.           
Mer information om hyrare och minihyrare se hemsidan.Hyrare har företräde till hästarna. Endast de 
hästarna som ej får hyrare är tillgängliga för minihyrare.
Elever med egen häst betalar junior resp. seniorpris och rider i en specialgrupp eller i en hyrargrupp.
Hyra av säkerhetsväst 100: -/termin
10 % på andra ridtillfället . T

Talongen nedan vill vi ha ifylld och inlämnad senast 1/6-22 (kan även mailas karoline.lindahl@oktv.se
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Jag vill fortsätta rida till hösten______ Önskar hyra säkerhetsväst ______

Jag vill ej fortsätta rida till hösten______  

Jag vill hyra ______             Önskemål på häst 1. ________________ 2.______________ 3.______________

Jag vill vara minihyrare ___ Önskemål på häst 1. ________________ 2.______________ 3.______________

Jag vill rida 2 ggr/vecka ______         

Jag vill rida i specialgrupp Dressyr ______ Hoppning ______

Jag vill rida i en skiftgrupp ___  jag kan rida fm jämnv____  jag kan rida fm ojämnv____

Jag vill endast rida i en fmgrupp ____

Jag har egen häst _____

Jag kan ej rida följande dagar och tider __________________________________________________

Jag önskar delbetala 2 ggr ___   (50 kr extra / gång) 3 ggr ___   (50 kr extra / gång) 
1:a delbetalning 1/8, 2:a delbetalning 30/9 , 3:e delbetalning 31/10

Övriga önskemål ____________________________________________________________________

Jag rider nu lektion dag ____________________________ tid _______________________________

Namn:

Adress:
 
Postnr och postadress: 

Personnr(Obs!! ange även de 4 sista siffrorna):

Mailadress:                                                                  Telefonnr,mobil

Målsmans underskrift (om du är under 18 år) annars din egen 
_______________________________________________________________________________________


