Ranum Rideklub
Seminarievej 29-30
9681 Ranum

Indbindingssæson 2019-2020
Ranum Rideklub er kommunal og styres af en bestyrelse. Rideklubben drives i store omfang på
frivillige kræfter, hvor alle hjælper til. Rideklubben har faciliteter for både hest og rytter. Stalden
består af 30 bokse i forskellige størrelser. Der bliver hvert år afholdt forskellige arrangementer som
bl.a. stævne, ridelejr, arbejdsdage, julehygge mm. Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund og
kaldes RRKB
Ved opstaldning i RRKB tilbyder vi:
• Bokse i forskellige størrelser, med vandkop og opvarmet vand.
• Opsadlingsmuligheder i stalden
• Vandspiltov
• Sadelrum med et skab pr. hest
• Foderkasse til eget foder
• Luftefolde i indbindingssæson (15. september- 15. maj)
• Græsfolde i udbindingssæson (15.maj - 15. september)
• Fodring 2 gange dagligt (ejer står dog selv for foder, foder sættes frem)
• Ind -og udlukning (dækken mm. Står ejer selv for)
• Facilitetskort
• Ridehal 20*40 m
• Rytterstue med cafeteria og toiletter
• Udendørs dressurbane 20*60 m
• Udendørs springbane på sand
• Undervisning ved forskellige undervisere. Kan findes på hjemmesiden.
I prisen er der halm, wrap, morgen fodring, ud -og indlukning, og facilitetskort. Opstaldning er excl.
Foder, udmugning, aftenfodring (dog kan det gives i krybben, og hesten får det ved indlukning)
undervisning og medlemsskab. Udmugning er ejers ansvar, men der forventes at det gøres mindst
en gang om ugen. Ved skoleferier, weekender og helligdage kan ejere ved lejligheder forvente selv,
at skulle stå for hele pasningen. Hestene tjekkets årligt for orm, og behandles om nødvendigt, dette
er for ejers regning. Der forventes at opstaldninger deltager i arbejdsdage 2 gange årligt, deltages
ikke i 2 ud af 3 arbejdsdage betales et gebyr på 100 kr. pr. gang.
Betaling er forud via betalingssystem og opsigelse af opstaldning/græs/døgnfold er løbende måned
+ kommende måned.

Indbinding 15.september - 15. maj
Priser pr. måned:
Shetlænder
500 kr.

Kat. 3 pony
1000 kr.

Kat. 2 og 1 pony
1200 kr.

Hest
1400 kr.

Udbinding 15. maj - 15.september (Hestene går på græs og døgnfold)
GRÆS - Hestene går på græs
Priser pr. måned:
Shetlænder
Kat. 3 pony
Kat. 2 og 1 pony
200 kr.
300 kr.
400 kr.

Hest
500 kr.

DØGNFOLD med wrap
Priser pr. måned:
Shetlænder
Kat. 3 pony
500 kr.
600 kr.

Hest
800 kr.

Kat. 2 og 1 pony
700 kr.

Medlemskab i RRKB (Betales halvårligt 1. feb./1.sept.): Junior 200 kr. Voksen 210 kr. Familie
400 kr.

Jeg/vi har læst ovenstående og indforstået med indhold og oplysninger.
Jeg/vi ønsker opstaldning af hesten/ponyen:
__________________________________________

Sæt kryds
Shetlænder

Kat 3.

Kat 2./Kat 1.

Hest

Dato og underskrift

________________________________________________________________________________

