Sorunda Ridklubb
VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2022
Terminsstart Måndag den 3 januari och avslutning lördag den 11 juni.
Om Du inte kan fortsätta rida meddela ridskolan detta omgående skriftligt,
eller via e-post kansli@sork.se

TERMINSAVGIFTER VÅREN 2022
DAG
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Lördagar

GGR JUNIOR
45 minuter
21
4.410
23
4.830
23
4.830
21
4.410
22
4.620
22
4.620

SENIOR
45 minuter

JUNIOR
55 minuter
4.725
5.175
5.175
4.725
4.950
4.950

SENIOR
55 minuter
5.460
5.980
5.980
5.460
5.720
5.720

KNATTE

3.630

Inställda lektionsdagar: Torsdag 6/1 trettondagen, Fredag 15/4 långfredagen, Lördag 16/4 påskafton, Måndag
18/4 annandagpåsk, Torsdag 26/5 Kristi himmelsfärds dag, och Måndag 6/6 Sveriges nationaldag

AVGIFTER/LEKTION
Senior
Junior
Knatte

45 minuters lektion
240:210:- (t.o.m. 18 år)
165:-

55 minuters lektion
260:225:-

AVGIFTEN BETALAS SENAST 2022-01-31
Om fler i familjen rider eller om man av andra skäl vill dela upp sin betalning av ridavgiften, så går det
fortfarande bra, men du måste kontakta Åsa Nordqvist på ridskolan via e-post kansli@sork.se eller
telefon 08 520 306 70. Använd samma OCR nummer vid flera inbetalningstillfällen.

MEDLEMSAVGIFTER 2022
Medlemsavgiften för år 2022 är 200 kronor för junior och 350 kronor för senior.

NÅGRA REGLER
Avbokning av ridlektion
Om Du inte kan rida din lektion måste Du avbeställa senast kl. 15.00 samma dag och igenridning får endast
ske vid sjukdom eller arbete och skall utnyttjas inom 1 månad i mån av plats. Avboka på telefontid eller telefonsvarare 08 520 306 70 eller på ridskolan@sork.se
Uppsägning av platsen under terminen gäller endast vid sjukdom eller flyttning
Uppsägningstiden är 4 veckor med en kostnad av ordinarie lektionspris. Givetvis får Du rida under uppsägningstiden.

RIDPRISER VÅREN 2022
Lektion 45 minuter

Lektion 55 minuter

Senior 240:Junior 210:-

Senior 260:Junior 225:-

Knatte 160:- (30 min ridning. 15 min teori)
Speciallektion 60 minuter maximalt 6 deltagare
Junior lektionshäst 285:Senior lektionshäst 330:-

Junior egen häst 225:Senior egen häst 275:-

TEORILEKTIONER
Under vårterminen fortsätter vi med en teorilektion för varje kurs. Det blir som tidigare en lektion med praktiskt
teoriarbete där det finns möjlighet att belysa och diskutera eventuella problem man har som ryttare och att inhämta inspiration. Vi kommer även framöver att bjuda in tränare med en bred erfarenhet, för att dela med sig av
sina erfarenheter till ridskolans elever.

BETALNING AV RIDAVGIFTER
Alla rid och kursavgifter betalas till Sorunda Ridklubbs bankgiro 815-9253.
Fakturorna skickas via e-post till dig som uppgett en e-post adress. Övriga skickas med vanlig post.
Sista betalningsdag 31/1 är avgiften ej betald då får du en påminnelse.

BUTIKEN I STALLET
Butiken i Stallet håller öppet under ordinarie lektionstid, men du kan även handla på nätet.
www.butikenistallet.se

HEMSIDA
Aktuell och uppdaterad information om vad som händer på klubben kan du se på vår hemsida.
http:\\www.sork.se.
Du som vill veta mer om ridsport besök förbundets hemsida http:\\www.ridsport.se.

CORONA
Uppdaterad information angående Corona viruset hittar du på hemsidan www.sork.se
TELEFONTID
Telefonsvarare finns när kontoret är stängt, eller ring på vår telefontid:
Måndag till fredag kl. 09.30-10.00
Välkommen till vårterminen 2022
Personal & styrelse.
Adress: Sorunda Ridklubb Vansta Gård 1 148 92 Ösmo Tel: 08 520 306 70 Fax: 08 520 306 75
E-post: kansli@sork.se Hemsida: www.sork.se

