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Roslagens Sparbanks Stiftelser – stipendium  

Klubben har fått ett jättefint stipendium från Roslagens Sparbanks Stiftelser! Pengarna 

ska användas till att uppgradera och förnya våra lånehjälmar och lånevästar, samt att 

köpa nya sadlar/se över befintliga sadlar till våra hästar. Stipendieutdelning 3 maj – 

jätteroligt! 

Ska du fortsätta rida nästa termin? 

Månadsfakturorna för höstterminen kommer skickas ut i slutet av maj, och första 

fakturan har förfallodatum 25 juli (terminen startar 6 augusti efter sommaren). Under 

hösten är sedan förfallodatum för resterande månadsfakturor 25 augusti, 25 september, 

25 oktober, och 25 november. Du får alla terminens fakturor i samma utskick i slutet 

på maj. 

Om du inte ska fortsätta rida, tänk på att du har 3 månaders uppsägningstid, så vi 

behöver ha din uppsägning senast 31 maj om du inte ska fortsätta rida när 

höstterminen startar. Uppsägning gör du via hemsidan, under Ridskolan/Uppsägning 

av abonnemang. 

Temalektioner – drop-in 

På fredagar kan du nu rida drop-in (boka gång för gång) med 

tema – det är Elettra Sonedotter som håller i detta, läs mer här! 

Funktionärsaktivitet – 6 juni 16.00 

Alla som hjälpt till under vårens tävlingar är välkomna på 

funktionärsaktivitet 6 juni från 16.00 och framåt! 

Nu söker vi en ridlärare och tävlingsanvarig! 

Till hösten behöver vi förstärka vårt instruktörsgäng med ytterligare en ridlärare! Vår 

nya kollega ska också ta ansvaret för tävlingsbiten i klubben. Är det du som är vår nya 

kollega, eller vet du någon som skulle passa perfekt? Läs mer här på hemsidan! 

Ridläger 

Sommaren närmar sig snabbt, och platserna på ridlägren fylls 

fort! Det finns fortfarande platser kvar på övernattningsläger 

och helgläger i juni/juli, och på våra minidagläger finns också 

platser kvar. Välkomna! 

GDPR – General Data Protection Regulation – 

personuppgiftshantering  

Vi jobbar vidare med vår ”GDPR-säkring”, som handlar om 

att dokumentera hur vi hanterar personuppgifter och hur vi 

säkerställer att våra medlemmars personuppgifter hanteras 

med omsorg och hänsyn. Vi testar just nu olika modeller för hur vi arbetar med 

elevlistor och annan information som innehåller personuppgifter, 

och vi har kommit en god bit på väg med att arbeta med 

OneNote. Medlemsuppgifter i stort ligger i tryggt förvar i Visma 

(vårt bokförings- och medlemshanteringssystem).  

Allsvenskan i full gång 

Årets allsvenskor är i full gång, både i dressyr och hoppning, och 

både stora hästar och ponnier. Du kan följa hur det går för våra 

lag på hemsidan här! 

 

 

Vårens tävlingar 

1 maj – WE-tävling (första 

omgången i Mälarcupen) 

6 maj – pay and jump 

12-13 maj – lokala 

hopptävlingar 

27 maj – pay and jump 

3 juni  - pay and ride 

6 juni – lokala 

dressyrtävlingar 

10 juni – pay and jump 

Du kan läsa mer om våra 

tävlingar på hemsidan 

under Tävling! 

 

Vårens tävlingar – vi 

behöver fylla på i frysen! 

Inför våren behöver vi 

fylla på med fikabröd till 

vår cafeteria. Om du vill 

baka något till 

KaffeSpiltan, lämna gärna 

i frysboxen i klubbstugan, 

uppmärkt med 

KaffeSpiltan + ev. info av 

typen glutenfritt, 

innehåller nötter, och annat 

viktigt! 

 

 

Kontakt kansliet 

Mail till kansliet är ridskolan@ 
ridklubbennorrtaljeryttare.se,  

och telefon 070-781 69 10. 

Telefontid på kansliet är måndag, 

tisdag, onsdag, fredag 12.00-

13.00. 
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