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Lektioner: enskilda eller i grupp
1 ekipage 60 min 550 kr
2 ekipage 60 min 425 kr/pers
3 ekipage 60 min 375 kr/pers
Lektioner i Centrerad Ridning innehåller vanligtvis både av och uppsuttna övningar. Kommunikations och
kontaktövningar (NH) kan bestå av både markövningar och uppsuttna övningar.
Uppbyggande träning för häst: Innehåller hjälp med analys, målsättning, träningsupplägg och
individanpassade övningar. Max 1 ekipage/pass ca 60 min 750 kr inkl skriftligt träningsupplägg.
Vid lektioner på annan ort, dvs där resan kräver flyg eller tåg tillkommer 100 kr/lektion och deltagare.
Resekostnad tillkommer. Summan beror på vilket transportmedel som används och hur många som delar
på den. Bilersättning är fn. 45 kr/mil t o r lektionsplats.
Vid lektioner och behandlingar på annan ort, dvs där resan kräver flyg eller tåg tillkommer 100
kr/lektion/behandlingstillfälle
Avbokning: Alla bokningar är bindande och vid avbeställning (oavsett anledning) kommer
lektionen/träningen debiteras. Dock kan lektionen säljas till annan person som uppfyller krav för deltagande.
Samt finns inom rimligt avstånd från den ursprungliga platsen.
Om det är flera rid och träningsekipage i samma närområde under samma dag och resrutt delar alla
solidariskt på reseersättningen vilket betyder att vid ev förhinder är man ändå skyldig att betala
reseersättningen.
OBS! Vid längre resor betalas lektioner, träningar och behandlingar i förskott via swish till
0703484645 och då i samband med att bokningen görs.
Equine Touch eller Lymfmassagebehandling: 840 kr/tillfälle. Resekostnad och avbokningsförfarande
samma som för lektioner och kurser enligt ovan.
Vid behandlingar på annan ort, dvs där resan kräver flyg eller tåg tillkommer 100 kr/tillfälle och häst
Längre kurser, lektionsdagar och clinics: Kontakta mig för prisuppgifter
Halvdag, ca 3 timmar med 1 teori/föreläsningsdel och 1 uppsutten ridlektion(CR) eller
kommunikationsövningslektion.
Heldag, ca 7 timmar med 1 teori/föreläsningsdel på ca 1,5 timme. 2 uppsuttna lektioner(CR) eller 2
kommunikationsövningslektioner(NH).
Två dagar, ca 14 timmar med 2 timmar teori/föreläsningsdel. 3 - 4 uppsuttna lektioner och 2-3avsuttna
lektioner/teori (CR). NH-kurserna innehåller förutom 2 timmar teori 3-4kommunikationsövningslektioner
och 2 teorilektioner.
Föreläsning/demo/clinic. 1,5 - 2,5 timme.
Tillkommer gör reseersättning,(bil, flyg, tåg eller buss) samt ev kost och logi. Alla priser är inklusive moms.
För mer information om lektions och kursinnehåll samt boknings- och avbokningsförfarande kontakta mig
via telefon 070-3484645 eller mejl: kontaktsorgarden@telia.com Jag finns även på fb och messenger

