Prislista endagskurser 2017
(OBS! 2-dagarskurs en sida ner)

Endagskurs endast inom 10 mil enkel resa
från Svanesund, Orust
Innehåll:
1-2 timmar avsutten undervisning
2 timmar uppsutten undervisning per grupp
2-3 grupper
2-3 ridande per grupp (kan vara 4 ridande om alla i gruppen är 14 år eller yngre)
= totalt 4-9 (absolut max 12) ridande

Endagskurs helg
Pris 5.000 kr (inklusive moms och resa) för dagen. Bokningen är bindande direkt när den görs. Du är
fri att ta ut den summa du vill per deltagare. Kursavgiften faktureras arrangören.

Endagskurs vardag
Gäller endast dagtid vardagar, i övrigt samma innehåll och villkor som bokning helg.
2 grupper: 3.300 kr
3 grupper: 4.300 kr

Rekommenderade priser per deltagare:
Grupp med 2 ridande 1.260 kr/person
Grupp med 3 ridande 960 kr/person
Barn/ungdomsgrupp med 4 ridande 660 kr/person
Fotfolk 280 kr/person (max 14 år 140 kr) – är med på den avsuttna undervisningen och som åskådare
resten av dagen.
Exklusive kostnader till arrangör för paddock/ridhus etc. Priserna räknat på minsta antal deltagare.

Erbjudande december 2017–mars 2018: 4.000 kr
(gäller inom 10 mil enkel resa och i ridhus)

Lisa Johansson Centrerad Ridning • 0705-10 39 36 • lisa@lisajohansson.se

Prislista tvådagarskurser 2017
Helgkurs (2 dagar)
Innehåll:
2 timmar avsutten undervisning
3 timmar uppsutten undervisning per grupp 3-5 grupper
2-3 ridande per grupp (kan vara 4 ridande om alla i gruppen är 14 år eller yngre)
= 6-15 (absolut max 20) ridande

Tvådagarskurs (helg)
Bokningen är bindande direkt när den görs. Du är fri att ta ut den summa du vill per deltagare.
Resvägen räknas enkel resa från Svanesund, Orust. Priser inlusive moms och resa, exklusive
övernattning, alternativ enligt nedan. Kursavgiften faktureras arrangören.

max 10 mil
Pris 10.000 kr

10-15 mil
12.000 kr

15-30 mil
15.000 kr För längre resa lämnar jag gärna offert.

Rekommenderade priser per deltagare, max 10-mil-avstånd:
Grupp med 2 ridande 1.660 kr/person
Grupp med 3 ridande 1.160 kr/person
Barn/Ungdomsgrupp med 4 ridande 860 kr/person
Fotfolk 280 kr/person (max 14 år 140 kr): är med på den avsuttna undervisningen och som åskådare
resten av dagen.
Exklusive kostnader till arrangör för paddock/ridhus etc. Priserna räknat på minsta antal deltagare.

OBS! Erbjudande december 2017–mars 2018: 8.000 kr
(Gäller inom 10 mil och i ridhus)

Lisa Johansson Centrerad Ridning • 0705-10 39 36 • lisa@lisajohansson.se

