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Nynäshamns Ridklubb 

Stallvägen 5  

149 45  Nynäshamn  

 

Telefon till mobilen 072 501 33 45. Svarar på mobilen måndagar 15.00–16.00. I övrigt om vi har möjlighet. 

 Maila gärna till: nrk@telia.com 

Hemsida: www.nrk.se 

Som medlem i klubben är du indirekt en av många ägare till vår fina anläggning. Personal finns i stallet måndag - torsdag kl 8.00–

20.00, fredag kl 8.00–18.00, helgdagar kl 8.00–12.00. Stallet är lunchstängt mellan 12.00–15.00 på vardagar.  Även som icke ridande 

är du välkommen att delta i aktiviteter på anläggningen eller att bara ”vara i stallet”. 

Som medlem är du olycksfallförsäkrad genom Svenska ridsportförbundet, både när du rider och vistas i stallet, samt vid tävlingar för 

NRK. Försäkringsvillkoren finns på hemsidan. 

Vi ägnar mycket ideell tid och kraft åt underhåll och förbättringar på anläggningen. Detta är en av flera förutsättningar för att kunna 

hålla kvalité på verksamheten och en rimlig prissättning. 

T.ex. sköts städning av personalen men det är ändå viktigt att alla hjälps åt att hålla lokalerna snygga. 

Cafeterian hjälps vi alla åt att hålla öppen. Alla elever eller deras föräldrar, bör stå ca två pass per termin på kvällar, helg eller vid 

klubbtävlingar. 

Om du besöker stallet på helgerna är det våra ”helg-jobbare” som ansvarar för skötsel av hästar och stall. Dessa har fått sin utbildning 

i hästkunskap av ridskolans personal.  

KNUS är klubbens ungdomssektion. De har en egen vägg i entrén där de presenterar sina aktiviteter. 

 

 

 

 

PRISER OCH PRAXIS 

 

När du fått plats på ett ridpass står du normalt kvar på det löpande från termin till termin tills du säger upp platsen. NRK reserverar 

sig dock för eventuellt byte av instruktör samt att ridgruppen kan delas eller att ridtiden kan bli något förändrad. För att få rida måste 

du skriva på ett ridavtal och lämna in. Avgifterna skiljer sig något mellan terminerna, beroende på hur många ridtillfällen det är på 

just din riddag. Terminsavgiften betalas i förskott enligt utsänd faktura, avgiften kan delbetalas efter överenskommelse med 

Ridskolechef. 

 

Alla avgifter betalas direkt till Nynäshamns Ridklubb: 

BG  5651-6735 

OBS! Ange alltid fakturanummer på betalningen!  

 

Uppsägning av ridpass ska ske skriftligen med angivelse av sista riddatum och lämnas till din instruktör.  

Observera att endast skriftlig uppsägning gäller! Om du vill sluta under pågående termin återbetalas inte terminsavgiften. Du har 

rätt att ”sälja” dina återstående ridtillfällen till annan medlem under förutsättning att hen  klarar av att rida i din grupp. Rådfråga din 

instruktör innan ”ersättaren” börjar. 

Om du uteblir utan att säga upp platsen ska den betalas till terminens slut. 

Om du ej deltar på ditt pass kan du inte kräva ridtillfället eller pengarna tillbaka. Vill du byta ridgrupp pratar du med din instruktör. 

 

För att rida hos NRK måste du vara medlem, och skriva på ett ridkontrakt. 

För att få delta i klubbens övriga aktiviteter krävs att du fullgjort dina skyldigheter avseende betalning av medlems- och 

terminsavgifter. 

Mycket jobbiga regler?  

Tyvärr är vi tvungna, det är inte alla som tycker att det är självklart att göra rätt för sig! 

http://www.nrk.se/


 
PRISLISTA NYNÄSHAMNS RIDKLUBB ht 2022 

 

MEDLEMSAVGIFT 

Senior  300 kr 

Junior  250 kr 

 

GRUPPRIDNING 45 min 60 min 

Junior Lektionshäst 215:-/lekt 237:-/lekt 

Junior  Privathäst 176:-/lekt 204:-/lekt 

Senior Lektionshäst 253:-/lekt 308:-/lekt 

Senior Privathäst 220:-/lekt 270:-/lekt 

Hästlekis    215:-/lekt 

Uteritt    300 -600:-  

Öppet Barn    30 min 130:- 

Öppet Vuxen/drop-in  45 min 320:- 60 min 425 kr 

 

TÄVLINGSGRUPPER 60 min SPECIALGRUPP max 6 st 60 min 

Junior Lektionshäst 281:-/lekt    292:-/lekt 

Junior Privathäst 242:-/lekt    248:-/lekt 

Senior Lektionshäst 358:-/lekt    374:-/lekt 

Senior Privathäst 308:-/lekt    330:-/lekt 

Rider du i tävlingsgrupp måste du rida en gång till per vecka. 

 

REHABRIDNING 

Junior/Senior 215:-/30 min 

 

RABATTER 

Familj som bokat tre pass per vecka erhåller 20% rabatt på lägsta terminsavgiften. 

From andra passet för enskild ryttare erhålls 10 % rabatt, fr o m tredje passet 20% rabatt, räknat på lägsta avgiften.  

 

 

ANLÄGGNINGSKORT Medlemsavgift + 1 500:- per 6 månad (ytterligare häst 500 kr/häst) 

(Ridhus & utevolt)  Medlemsavgift + 50 - per tillfälle Klippkort 500 kr 11ggr. 

 

ANLÄGGNINGSHYRA MED ENSAMRÄTT Anläggningskort + 400:-/tim. 

Instruktör som ej är anställd av NRK skall ha styrelsens godkännande för att undervisa på NRK:s anläggning och ska vara godkänd 

för F –skattsedel samt betala anläggningshyra om 50:- 

 

BANHYRA TERRÄNGBANAN 200 kr/tillfälle och häst 

 

HÄSTHYRA 

Vid privatlektion/kurs anordnad av NRK´s personal 200:-/tillfällle 

Tävling utom NRK 200:-/dag + 200 kr per start uppsittning 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT TÄVLING Lektionshäst: 250:-/klass 

 Privathäst 200 kr/klass med anläggningskort 

 Privathäst 250 kr/klass utan anläggningskort 

 

FRILUFTSDAG SKOLAN 200:-/elev 

BESÖK AV DAGIS 50:-/ridande 

BARNRIDNING (lördagar 13.30-14.00) 30:-/ridande 

 

HYRA AV HÄSTTRANSPORT Betalas vid bokning!!! 

Ett dygn   400:- 

 

UPPSTALLNING I SPILTA  3 900:-/månad 250:-/dygn 

UPPSTALLNING I BOX  4 800:-/månad 350:-/dygn 

 

SKÅP   

Stort :  300:-/termin  (på loftet) 

Stort: 400 :-/termin ( i omklädningsrum) 

Litet:   200:-/termin 

 

Övriga aktiviteter enligt särskild uppgörelse med varje beställare. 


