
 

Lynge september 2021 
 
 

Vi informerer hermed om ændrede priser for ridning i rideskolen fra d. 1. november, 
jf. også Nyhedsmail af d. 28/9 ’21 med information herom.                                                                                   
 
 

Priser for holdridning på Stutsborg Rideskole pr. d. 1/11 ’21: 
    

1. Løse- og prøvetimer på hold, pr. gang:   Kr.     175,00 
 
2. Rideskolehold (1 x ugtl. med undervisning):  Kr.     690,00 
 
3. ”Forældrehold” (1 x ugtl. med undervisning). 

For forældre til børn som rider i rideskolen  
(holdet er p.t. sat på ”standby” til 1/5 ’22):  Kr.     750,00 

 
4. Rideskolehold (2 x ugtl. med undervisning):  Kr.  1.190,00 
 
5. Rideskolehold (3 x ugtl. med undervisning)  Kr.  1.690,00 
 
6. ¼ - part på rideskolehest (2 x ugtl. på hold  

med undervisning på fast hest):    Kr.  1.290,00 
 
7. Rideskolehold (3 x ugtl. med undervisning  

på fast hest):      Kr.  1.910,00 
 

8. ½ - part på rideskolehest med ridning 3 x ugtl. 
(2 x ugtl. på hold med undervisning samt  
1 x selvstændig ridning i weekenden på fast hest):     Kr. 1.990,00 
 

9. ½ - part på rideskolehest med ridning 4 x ugtl. 
(3 x ugtl. på hold med undervisning samt  
1 x selvstændig ridning i weekenden på fast hest):    Kr. 2.510,00 

Ad 2 - 6: 
Ridning betales forud hver den 1. i måneden. Stutsborg Rideskole følger som udgangspunkt Allerød 
Kommunes ferieplan. Man betaler det samme beløb for ridning hver måned i 11 måneder om året. Der 
er ikke ridning i juli måned, som er ”betalingsfri”.  
 
Ved indmeldelse i Stutsborg Rideskole bliver man automatisk medlem af Stutsborg Rideklub. Det ko-
ster kr. 290,00 pr. halve år (Allerød kommunes borgere)/ kr. 320,00 pr. halve år (andre kommuners 
borgere) at være medlem af rideklubben. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig udmeldelse med hen-
holdsvis 1 måneds varsel fra den 1. i en måned i rideskolen og en måneds varsel til en ny kontingent-
periode i rideklubben. 
 
Skriv eller ring, hvis I har yderligere spørgsmål, på tlf.nr. 48188181, eller på mail:  
rideskole@stutsborg.dk 
   
Venlig hilsen 

 
Stutsborg Rideskole 
v/ Marie og Peter Kirk Andersen 

 
Stutsborg Rideskole 
Slangerupvej 6, 3540 Lynge Tlf. 48 18 81 81 
 Kontortid: Man. - ons. kl. 10.00-11.00 
 www.stutsborg.dk 
 rideskole@stutsborg.dk 
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