
 

                       Velkommen til Rideskolen         

 

 Kære Elev/Forældre 

 

Her er lidt informationer ift opstart på rideskolen 

 

Det er vigtigt du udfylder hele registreringssedlen og afleverer denne til din 

ridelærer. 

 –Dette er meget vigtigt ift aflysninger pga stævner 

Betaling: 

Betalingen foregår således: 

Du betaler efter din første ridetime ved overførsel til vores konto(Husk at anføre elevens navn) 

Derefter opretter du en fast overførsel til vores konto i Arbejdernes Landsbank:  

Reg.og kontonummer: 5325 0319931 – Husk også hér at anføre elevens navn. 

Seneste rettidige betaling er d.1 i måneden.  Der betales forud. 

Ved for sen indbetaling pålægges et rykkergebyr på 100,00 kr 

 

Regler: 

Du bedes møde 15 min før din ridetime starte. 

Når du går på rideskolen er du velkommen til at komme og strigle en pony alle dage undtagen 

søndag, hvor ponyerne holder fri. 

Det er kun dig, som går til ridning, der må være i stalden. 

Når du går på begynderhold skiftes alle til at have kage med. 

Når du bliver lidt større og dygtigere kommer du på et  

Let øvet / Øvet hold / Spring Hold / Pony Games Hold. 

Her er der ingen kageordning, men du er velkommen til at dele ud til din fødselsdag. 

Du velkommen til at have tilskuer med 1. gang i hvert kvartal og dér må tages billeder,  

husk at sløre de andre ryttere på fotoet, såfremt det deles.  

-Filmning er jvf GPDR ikke tilladt. 



 

Vi håber, du bliver glad for at gå på rideskolen. 

 

 

 

 

Priser pr. 1.1.2018 

Månedspriser for børn: 

1 gang pr. uge                               kr. 600,00 

2 gange pr. uge                             kr. 900,00 

3 gange pr. uge                             kr. 1200,00 

Prøvetime                                      kr. 50,00 

Familie rabat : 

Er I flere familiemedlemmer som rider er der kr. 100,00 i rabat pr. person/pr. 
måned. 

Månedspriser for voksne: 

1 gang pr. uge                                kr. 650,00 

2 gange pr. uge                              kr. 950,00 

3 gange pr. uge                              kr. 1.250,00 

Løs time Voksen                             kr. 175,00 

Prøvetime                                        kr. 50,00 

 

Se i øvrigt mere info på www.tspr.dk under fanen RIDESKOLE. 

 

Opsigelse: 

Der er en måneds opsigelse på rideskolen fra d. 1. i måneden. Opsigelse skal ske til 
Caroline Skovbach på tlf.: 32 53 81 24 i telefontiden (mandag og onsdag-fredag kl. 
11.00-12.00) eller skriftelige besked. Opsigelser skal bekræftes af Caroline, før de 
er godkendt. 

 

http://www.tspr.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


