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Välkommen till höstterminen 2018! 
Vi ser fram emot en spännande höst! Lektionsschemat för höstterminen hittar du här, 

och om du vill ta en titt på alla aktiviteter som finns på lördagar och söndagar utöver 

abonnemangslektionerna kan du klicka här. 

Ny instruktör – Tina Nilsson 

Vi välkomnar vår nya instruktörskollega Tina Nilsson! Tina är utbildad Svensk 

Ridlärare II, och har tidigare bland annat jobbat i Uppsala och Enköping. Tina 

kommer både att ha abonnemangsgrupper, privatlektioner, 

dressyrträningar, kurser, och hålla i aktiviteter.  

Ny fyrbent arbetskamrat 

Under sommaren har Våfflan flyttat in hos oss. Våfflan heter 

egentligen Ekbackens Wifi, och är en haflingerkille född 2014. 

Välkommen Våfflan! 

Träningar för medlemmar med egen häst 

På lördagar under hösten kommer det att finnas 

träningsmöjligheter för våra medlemmar som vill träna med sin egen häst; Sara 

kommer att ha hoppträningar, Tina kommer att ha dressyrträningar, och Leila kommer 

att ha WE-träningar. Läs mer här på hemsidan! 

Skåp i klubbstugan i höst 

Om du har ett skåp sedan tidigare, men inte betalat skåpshyran för 

hösten – swisha till 123 034 58 01. Om du inte ska behålla ditt skåp 

inför hösten, ber vi att du tömmer skåpet senast 6 september och 

lämnar in nyckeln till kansliet. Obetalda skåp öppnas och töms den 6 

september, så vi kan bereda plats för de som väntar på att få hyra ett 

skåp. 

Frukostridning 

Starta onsdagsmorgnar med hästar! Frukostridning med Sara klockan 8.30 varje 

onsdag, - läs mer här på hemsidan. 

Klubbmästerskap hoppning, dressyr, WE 

Klubbmästerskap i WE kommer vi att ha den 23 september, 

och KM i hoppning och KM i dressyr kommer vi att ha den 

30 september. Du kan läsa mer här på hemsidan om tider, 

klasser och vad som gäller rent praktiskt. Anmälan till KM 

sker i tävlingsdatabasen, TDB. 

Blåbär/lingon/hallon 

Under hösten kommer vi så klart att ha blåbärshoppningar, lingondressyrer och hallon-

WE under flera söndagar. Blåbär/lingon/hallon är till för dig som vill lära dig 

grunderna för tävling tillsammans med en instruktör. 

Reparation av sargen i ridhuset 

Under perioden 27 augusti-21 september kommer kommunen att arbeta med att byta 

ut delar av sargen i ridhuset. Det innebär att under denna period är vi ute och rider, så 

tänk på kläder efter väder! 

Allsvenskan i höst 

I höst har klubben med lag i Allsvenskan division IV i hoppning för stora hästar, 

Allsvenskan division II hoppning för ponny, och Allsvenskan division II dressyr för 

ponny. Heja lagen! 

Fakturor 

Höstterminens första 

faktura förföll till 

betalning 25 juli, och 

andra fakturan den 25 

augusti.  

Vi vill påminna om att det 

helt självklart är viktigt att 

betala sin faktura i tid. Om 

du vet med dig att du 

missat att betala dessa eller 

tidigare fakturor – passa på 

att göra det snarast, så 

slipper du påminnelse och 

kan fortsätta rida.  

I vår medlemsförening har 

vi varken vinstintresse 

eller stora buffertar, och 

hela ekonomin bygger på 

att alla betalar i rätt tid 

med rätt belopp. 

 

Avboka på hemsidan om 

du inte kommer till din 

lektion 

Om du inte kan komma 

och rida på din lektion 

avbokar du den på 

hemsidan här, senast 

klockan 12.00 samma dag 

om du rider på vardag, och 

senast klockan 18.00 

dagen innan om du rider 

på helgen.  

Det är viktigt för oss att 

veta vilka hästar som ska 

gå eller inte på lektionerna 

för att kunna anpassa 

dagarna på bästa sätt. Här 

kan du läsa mer om 

avbokning och 

igenridning.  

 

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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