
Kære elev/forældre

Velkommen, her er lidt information omkring opstart på vores rideskole.

Det er vigtig at du udfylder hele registreringsblanketten og afleverer

denne til din ridelærer.

Vi håber, at du bliver rigtig glad for at ride hos os.

Betaling:

Betaling foregår ved bankoverførelse , der betales forud. Prøvetime

overføres som separat overførsel. Herefter opretter du en fast månedlig

overførsel til vores konto i Arbejderens Landbank:

Reg.nr.: 5325, kontonummer: 0319931

Seneste rettidige betalings er d. 1. i måneden.

Husk at anføre elevens navn ved alle overførsler til os.

Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på 100 kr.

Regler:

Første og sidste hold deltager i op- og afsadling af ponyerne. De øvrige

hold strigler hestene på banen mellem holdene. Ponyerne har deres egne

striglerposer, som udleveres inden brug.

Det er tilladt at have tilskuer med den første uge i hvert kvartel.

På begynder hos skiftes eleverne til at have kage med.

Når eleven bliver større og dygtigere kan der skiftes til let øvet, øvet,

spring eller mor-barn hold. Der er ikke kageordning på de mere øvede

hold.

Opsigelse:

Der er én måneds opsigelse på rideskolen fra d. 1. i måneden. Opsigelse

skal ske til Caroline Skovbach på tlf.: 32 53 81 24 i telefontiden eller ved

skriftelig besked. Opsigelser bekræftes af Caroline, når de er modtaget og

registreret.

Månedspriser for børn: Fra d. 1. januar 2022

1 gang pr. uge kr. 700,00

2 gange pr. uge kr. 1.200,00

3 gange pr. uge kr. 1.850,00

Prøvetime kr. 100,00

Familierabat :

Er i flere i familien, som rider hos os, får I 100 kr. rabat per familie per

måned.

Månedspriser for voksne: Fra d. 1. januar 2022

1 gang pr. uge kr. 750,00

2 gange pr. uge kr. 1.300,00

3 gange pr. uge kr. 1.950,00

Prøvetime kr. 100,00

Månedspriser for specialhold: Fra d. 1. januar 2022

1 gang pr. uge, børn kr. 800,00

1 gang pr. uge, voksen kr. 850,00

Læs mere om rideskolen på vores hjemmeside www.tspr.dk

under fanen ”rideskole”

Følg os på vores Facebook gruppe ” TSR rideskole”

http://www.tspr.dk/


Tømmerup Sportsrideklub

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Tlf.: 32 53 81 24

Telefontid hverdage kl. 11.00-12.00 (på nær tirsdag)

og lørdag kl. 9.00-9.30

Hjemmeside: www.tspr.dk

Du/I er i øvrigt velkommen til at kontakte klubbens

bestyrelse per mail (tsr@tspr.dk)

Velkommen

til

Tømmerup

SportsRideklub

mailto:tsr@tspr.dk

