
Anläggningsavgifter för år 2020  

(observera att ett anläggningskort kräver att du är medlem i föreningen) 

 

Senior  Kostnad Kostnad för extra häst Funktionärsdagar Fixardagar  

From året du fyller 19   Max två hästar ingår       

Helårskort  2 800 kr 800 kr 4 1 

Halvårskort 1 500 kr 500 kr 3   

Medryttare helår 1 200 kr   2   

Medryttare halvår 700 kr   1   

 

Junior  Kostnad Kostnad för extra häst Funktionärsdagar Fixardagar 

From året du fyller 12 Max två hästar ingår       

Helårskort 2 400 kr 800 kr 4 1 

Halvårskort 1 300 kr 500 kr 3   

Medryttare helår 800 kr   2   

Medryttare halvår 500 kr   1   

 

Minior  Kostnad Kostnad för extra häst Funktionärsdagar Fixardagar  

Tom året du fyller 11  Max två hästar ingår       

Helårskort 1 500 kr 500 kr 1* 1* 

Halvårskort 750 kr 300 kr 1* 1* 

Medryttare helår 500 kr   1* 1* 

Medryttare halvår 300 kr   1* 1* 

*arbets- och fixardagar för miniorerna utförs av målsman eller annan vuxen.  

 

Föreningsledd träning   Enbart för medlemmar 

    

Senior, terminsavgift för anläggningen 1 200 kr 

Junior, terminsavgift för anläggningen 1 000 kr 

Minior, terminsavgift för anläggningen 500 kr 

 

Terrängkort Enbart för medlemmar Funktionärsdagar 

     

Helårskort 1 000 kr 2 

Halvårskort 600 kr 1 

 

Engångsavgifter Medlem Icke medlem 

      

Ridhusen 100 kr/gång 200 kr/gång* 

Terrängbanan 100 kr/gång 200 kr/gång*  

*det är ett krav att du är medlem i annan SVRF-ansluten förening.  

 

 



 

 

Medlemsavgifter för år 2020 

 

Medlemskap Löses alltid för helår 

    

Senior from året du fyller 19 450 kr 

Junior from året du fyller 12 400 kr 

Minior tom året du fyller 11 400 kr 

Stödmedlem 250 kr 

 

Alla inbetalningar görs till bankgiro: 725-4717 

Märk betalningen med namn och personnummer.  

 

 

Regler kring anläggningskort: 

 

 Anläggningskort säljs enbart till medlemmar.  

 

 Anläggningskort säljs hel- eller halvårsvis (1/1-30/6 alt. 1/7-31/12) 

 

 Man får bara tillgodoräkna sig de arbetsdagar man fått tilldelat sig via funktionärsschemat. 

 

 De dagar man jobbar frivilligt är det en ideell insats och räknas inte som arbetsdag.  

 

 

 Avgifterna ska vara betalda innan du nyttjar anläggningen. 

 

 I samband med att du betalar in din avgift skickar du ett informationsmail till annaw@dagstorp.nu där du 

uppger ditt namn, personnummer, telefonnummer, mailadress, hur mycket du betalat samt vad du betalat 

för.  

 

 

 När du löser anläggningskort förbinder du dig att följa de regler som finns för anläggningen.  
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