
MEDLEM  
För att kunna köpa anläggningskort, ta ridlektioner, få de bästa priserna och ha företräde till våra aktiviteter 
behöver du bli medlem. Medlemskap gäller kalenderår och ger dig samtidigt ett bra försäkringsskydd i Folksam.  
  

MEDLEMSAVGIFT  Kalenderår  
Junior (t o m det år man fyller 
18) 

250 kr  

Senior  350 kr  
  
ANLÄGGNINGSKORT  
Anläggningskortet är personligt och ger dig rätt att rida på anläggningen när du vill under den aktuella perioden – 
det vi kallar för fri ridning. Du delar ridhus och ridbanor med andra ryttare och följer de regler som anges 
(på skyltar och på webben). Du kan ha med egen tränare/medhjälpare under "fri ridning" förutsatt att 
anläggningskort är löst och att alla ekipage rider på samma villkor enligt ridhusreglerna  
VT: 1 jan-30 juni, HT 1 aug-31 dec 2023. Köpa kort: Maila namn, adress, mob nr, personnummer och vilken sort 
du önskar lösa till wrk_medlem@outlook.com Alla som löser anläggningskort hos oss vill vi att man blir medlem 
också på grund av försäkringen 
 
Alla som nyttjar anläggningen ansvarar för att anläggningen är i gott skick. Tillsammans tömmer vi kärror, krattar 
kanter och vårdar underlag och anläggning. 
  

ANLÄGGNINGSKORT  Termin  VT + 
HT  

Dagkort 
termin 
(vardagar 
7.00-14.00) 

Dagkort  
VT+HT 
(vardagar 
7.00-14.00) 

Junior (t o m det år man 
fyller 18) 1050 kr  1800 kr  575 kr 1050 kr 

Senior  1700 kr  2800 kr  850 kr 1 350 kr 

ENDAST SILIKATEN  Termin  VT + 
HT      

Junior  375 kr  675 kr     
Senior  625 kr  1 150 kr     

  
HYRA ANLÄGGNING  
Om du vill rida ensam i ett ridhus eller på en ridbana, får du hyra anläggningen per timme. 
Kontakta wisbyridklubb@outlook.com minst en vecka i förväg. Varje förfråga hanteras individuellt och utifrån 
perspektivet för hela verksamhetens bästa.    
  

HYRA ANLÄGGNING  Medlem   Ej medlem  

Stora ridhuset, 
hoppning  400 kr  600 kr  

Stora ridhuset, 
dressyr  300 kr  400 kr  

Lilla ridhuset,   
hoppning  300 kr  350 kr  

Lilla ridhuset,   
dressyr  250 kr  300 kr  

Silikaten,           
hoppning  300 kr  500 kr  

Silikaten, 
dressyr  200 kr  300 kr  
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