
RK NORRTÄLJE RYTTARES NYHETSBREV 
www.ridklubbennorrtaljeryttare.se 
 

Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Vigelsjö Gård, 761 52 Norrtälje 

ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se 

www.ridklubbennorrtaljeryttare.se 

2017-12-27 
Nyårsfika i stallet – nyårsafton 13.00-15.00 

På nyårsafton ses vi i stallet för fika och utnämnande av årets 

ridskolehäst! Anmäl dig till fikat och rösta på årets ridskolehäst 

här på hemsidan.  

Terminsstart 2018 

Terminen startar den 2 januari 2018, välkomna tillbaka till en fullspäckad vårtermin! 

Terminsplaneringen hittar du här och lektionsschemat i sin helhet hittar du här. 

Medlemsfest – 14 januari klockan 15.00! 

Den 14 januari är alla medlemmar hjärtligt välkomna på medlemsfest i 

Lommarskolans matsal, 15.00-17.00! Det bjuds fika, överrasknings-

uppträdanden och aktiviteter, anmäl dig här för att inte missa! 

Nya ansikten i personalen 

Efter en svår rekryteringsprocess med många fantastiska sökande har vi 

till slut kommit till beslut, och bjudit in ett par nya ansikten till vårt team 

inför terminsstart våren 2018: 

Kansliet: Jessica Persson kommer att ta hand om våra fakturor, påminnelser och viss 

bokföring, samt en del av administrationen kring kurser och aktiviteter. Sandra Nicolin 

kommer att, förutom sin ”vanliga roll” som instruktör och stalltjänst, vara den du möter 

när du ringer på telefontiden, och Sandra kommer också att vara den som tar hand om 

kölista, bokningsfrågor och e-mail till största del. 

Instruktör: Från terminsstart 2018 är vi jätteglada att välkomna Marita Sundhage till oss 

som instruktör! Marita kommer att ha grupper på fredagar, samt ansvara för aktiviteterna 

på söndagar. Marita är Svensk Ridlärare nivå I, och har mångårig erfarenhet från ridskola.  

Välkomna till oss Jessica och Marita! 

Käpphästtävling hoppning 3 januari klockan 13.00 

Under hösten har vi fått ett bidrag som heter "Snabb peng" av kommunen till vårt 

käpphästbygge. Nu får vi visa upp våra käpphästar den 3 januari, när kommunen kommer 

och filmar och intervjuar för att inspirera andra – det är bara fantasin som sätter gränser! 

Tack Rebeckalogen och Odd Fellow för bidrag! 

Vi har fått ett fint bidrag från Rebeckalogen och Odd Fellow som ska gå till hästinköp. 

Stort tack! 

Igenridning 2018 

Vi provar ett uppdaterat koncept för igenridning under vårterminen 2018: 

• alltid avbokning, endast sjukdom ger rätt till igenridning i mån av plats 

• igenridning inom 1 månad från avbokat tillfälle 

• om man ej kommer på bokad igenridning – tillfället förbrukat och faktura på 360 

kronor (då föreningen står med tom plats vid bokat men ej utnyttjat tillfälle) 

Igenridning kommer att ske varje söndag 7.30-8.20 för samtliga grupper, 8 platser i 

gruppen. Först till kvarn, bokas på hemsidan på samma ställe som avbokning görs! 

Lagtävlingar/allsvenskan 2018 – upptaktsmöte 7 

januari klockan 14.00 i klubbstugan! 

Möte om lagtävlingar/allsvenskan 2018 - vi kollar vilka 

som är intresserade av att vara med och tävla i lag, pratar 

om lagträningar, lagträffar och lagledare. Både 

medlemmar och de som funderar på att bli medlemmar 

och tävla för oss är hjärtligt välkomna, nu börjar vi bygga 

teamen inför det kommande året! Läs mer här. 

Dilba på Friends 

Vår fina ponny Dilba fick 

äran att vara med på 

Stockholm International 

Horse Show på Friends i 

november, och var så här 

fin i showen! 

 

 

 

31 december – nyårsfika 

2 januari – terminsstart 

3 januari – käpphäst-

tävling 

7 januari – upptaktsmöte 

lagtävlingar/allsvenskan 

14 januari - medlemsfest 

 

 

 

 

 

Kontakt kansliet 

Mail till kansliet är 

ridskolan@ 

ridklubbennorrtaljeryttare.

se,  

och telefon 070-781 69 10. 

Telefontid på kansliet är 

tisdag-fredag 14.00-15.00. 
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