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Avgifter och Priser - 2023 

Medlemsavgift 

Enskild:     250 kronor / år 
Familj:     300 kronor / år (grundavgift) + 100 kr/person  

(ex familj med 4 personer: 300 kr grundavgift + 100 kr + 100 kr + 100 kr + 100 kr = 700 kr /år) 

För att få delta på Arjeplog Ridklubbs aktiviteter och ridlektioner måste man vara medlem.  

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt 
medlemskap. Man får även medlemstidningen Häst & Ryttare.  

För att bli medlem så fyller man i formuläret på hemsidan (www.arjeplogsridklubb.com/ bli-medlem) så får man en 
faktura. 

Ridavgifter 

   Ridskolehäst  Egen häst 

Ridabonnemang Ungdomar (under 18 år)  110 kronor / lektion  100 kronor / lektion  
Ridabonnemang Vuxna  130 kronor / lektion  120 kronor / lektion 
Ridabonnemang Hästlekis      90 kronor / lektion   

 
Klippkort junior 5-pass  550 kronor  550 kronor  
Klippkort junior 10-pass  1000 kronor   1000 kronor  

Klippkort senior 10-pass  1600 kronor   1300 kronor  
Klippkort senior 15-pass   2400 kronor   1950 kronor  
Klippkort senior extra 5-pass  650 kronor   650 kronor  
Klippkort senior extra 10-pass 1180 kronor   1180 kronor  

Specialgrupp   500 kronor / termin 500 kronor / termin 
Dressyr och hoppträning            150 kronor / pass  150 kronor / pass  
Bokningsridning, enskild ridning  100 kronor / pass 100 kronor / pass 

Uteritt   100 kronor / pass 100 kronor / pass 

Barnridning med ledare och aktivitet  40 kronor / runda 
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Uppstallning 

Uppstallning box                  1500 kronor / månad + anläggningskort (se nedan).  
Tillfällig uppstallning, dygn          200 kronor / dygn (dock ej över 2000kr)  
Tillfällig uppstallning, månad   2000 kronor / månad 
Rabatt vid lån av häst till ridskolan 75 kronor / lektion 

För att få ta del av rabatten krävs det att den ridskoleansvariga eller någon av de hästansvariga inom ridskolan 
har bett om att få låna privathäst när verksamheten behöver det. Väljer man själv att använda sin privata häst 
till en lektion, utan att bli tillfrågad, gäller inte rabatten. 

Extratjänst       250 kronor / månad 

Extratjänst innehåller hantering av: 

Boots/benskydd tas på morgon innan utsläpp/samt tas av när hästen kommer in från hagen. 

Vid hantering av täcke ex. du har på hästen svettäcke och vill att det tas av innan hästen kommer ut på 
morgonen. Eller annan sorts täcke tas av innan utsläpp, morgon.  Samt att hästen får på sig innetäcke när 
hästen kommer in från hagen på em. Innefattar även vid avlindning av benlindor innan utsläpp, morgon. 

Hö/spån 

Löshö    4 kronor / kilo  
Höboll   750 kronor / boll   
Höpris sätts efter dagspriser som ARK betalar för hö/hösilage inkl. frakt. Priser sedan 20220101 

Spån    Ingår för närvarande i uppstallningsavgiften 

Anläggningskort 

     Pris med ideellt arbete Pris utan ideellt arbete 
Helårskort, 1 häst  1 200 kronor  7 200 kronor 
Helårskort, 2 hästar  1 800 kronor  10 800 kronor 
Helårskort, 3 hästar  2 100 kronor  12 600 kronor 
Halvårskort, 1 häst  700 kronor  4 200 kronor 
Halvårskort, 2 hästar  1 040 kronor  6 300 kronor 
Halvårskort, 3 hästar  1 200 kronor  7 280 kronor 
Dagskort     100 kronor 
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Ridhushyra 

Privatperson medlem i Multiarenan * 200 kronor / timme 
Privatperson ej medlem  300 kronor / timme 

Permanent bokning, medlem i Multiarenan*300 kronor / år (1 timme/vecka) ink 20 timmar ideellt arbete/år 
Permanent bokning  600 kronor / år (1 timme/vecka) ink 20 timmar ideellt arbete/år 

Lokalhyra 

Hyra av lokal Multiarenan   1200 kronor / halvdag (4h) 
Hyra av Multiarenan medlem * 400 kronor / halvdag (4h) 

Övriga avgifter 

Skåphyra, Plåtskåp (förvaring av kläder)  400 kronor / år  

Hyra av hästtransport inom kommunen:  
Medlem   100 kronor / dygn  
Ej medlem    500 kronor / dygn  

Hyra av hästtransport utanför kommunen:  
Medlem    250 kronor / dygn därefter 100 kronor / dygn  
Ej medlem    500 kronor / dygn  

För medlemmar som behöver använda transporten vid tävling/kurs eller annan slags motionering av 
ridskolehäst, ingår transporthyran. 

Hästhyra sommarbete   300 kronor / vecka 
Hästhyra kurs    50 kronor / ridpass 

Avgifter faktureras och skickas ut på mejl.  
Fakturanummer ska alltid anges vid betalning. 

Ridklubbens bankgiro: 5312–9250 
Ridklubbens Swish: 123 121 84 52 

 

* Arjeplogs Ridklubb, Arjeplogs Kaninhoppare 


