OPSTALDNING
PÅ HOVGAARD

Nørremarken er en nyrenoveret stald med plads til 11 heste.
Der er 6 HA udlagt med græs med dejlige hegnede folde. Til ejendommen hører 8 ha skov, hvor
der i 2018 etableres ridestier.
Der er 7 minutters gang til Hovgaard Ridecenters store ridehus på 20 X 80 og 2 ridebaner – alle
med fiberbund og 5 minutters gang fra Sydfyns Fri Fagskole.

Opstaldning:
Boks Nørremarken 42, 5881 Skårup eller
Hovgaard Ridecenter pris pr. måned									kr. 2.500
Opstaldningsprisen dækker foder, wrap, strøelse (træpiller).
Der er adgang til græsfolde fra 1/5 til 1/11 samt luftefolde hele året.
Opstaldningsprisen indbefatter, at hver opstalder har et stålskab til sadeltøj m.v. Stålskabet kan aflåses.
___________________________________________________________________________
Undervisning udover det som tilbydes på ridelinjen-sport, altså ekstra tilkøb:
Undervisning på hold v/Dorthe Rohmann
2 gange om ugen ved min. 5 på et hold pr. måned							

- 750

Alternativt kan Dorthe undervise for kr. 500 pr. time med
max. 5 elever på et hold. Så kan eleverne have 1, 2 , 3 eller 4 timer om ugen.
Springhold – 1 gang om ugen – pr. måned								

-

375

Halv enetime												(kan evt. deles af 2 elever)						

250

Hovgaard Rideklub:
Eleverne skal for at benytte faciliteterne på Hovgaard Ridecenter være medlem af Hovgaard Rideklub.
Kontingent under 18 år kr. 175 pr. halvår og kontingent over 18 år kr. 225,-.
Hovgaard Rideklub er en meget aktiv klub, der holder 2 landsstævner i dressur om året, ligesom der afholdes
3-4 elevstævner på årsbasis.

Hovgaard Ridecenter:
Centeret ejes af berider Dorthe Rohmann. Centeret råder over følgende
faciliteter: Ridehus 20 x 80 m med spejlvæg, hyggelig rytterstue, udendørs rideanlæg 2 stk 20 x 60 m dressurbaner med fiberbund. Vandspiltov,
solarium, vaskemaskine og tørretumbler til dækner mm. 15 ha udlagt til
græsfolde og løbefolde.

Mere information
Oluf Rings Vej 18, 5881 Skårup Fyn
Åbningstid: Åben indtil 22.00
Telefon: 63 54 00 75
Eller på 6223 1328 på Sydfyns Fri Fagskole

Nørremarken

