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Terminsinfo 

Höstterminen 2018 

avslutas den 23 december 

med söndagsgrupperna, 

och vårterminen 2019 

startar 4 januari med 

fredagsgrupperna.  

 

Vårterminen 2019 

innehåller 22 lektions-

tillfällen för samtliga 

grupper. Hela planeringen 

för vårterminen 2019 hittar 

du här, där du också ser 

vilka datum det inte är 

ridning under våren 

(fridagar för personalen 

samt tävlingar) 
 
Vigelsjö Cup våren 2019 

Under vårterminen kör vi 

igång ett nytt spännande 

tävlingskoncept – Vigelsjö 

Cup! I cupen väljer du om 

du vill tävla i dressyr eller i 

hoppning eller båda, och 

alla tävlar mot alla – junior, 

senior, ponny, storhäst, 

ridskoleekipage, egen-häst-

ekipage. Cupen går i 4 

deltävlingar under våren, 

med stor final den 19 maj! 

Du kan läsa mer på 

hemsidan här. 

 

Allsvenskorna 2019 

Klubben har anmält lag till 

inte mindre än sju olika 

allsvenskakategorier under 

2019. Upptakten har 

startat, med träning för 

hoppgänget i december – vi 

blir farliga 2019! Håll 

ögonen öppna för fler 

lagaktiviteter, här kan du 

läsa mer om allsvenskorna. 

 

 2018-12-19 
 

Jullov!  

Terminens sista abonnemangslektioner är söndagsgrupperna den 23 december. Sedan 

kör vi jullovsaktiviteter hela jullovet, och ses igen till vårterminen som startar den 4 

januari med fredagsgrupperna. Jullovsprogrammet hittar du här. 
 
Jättefint bidrag från Luciafonden 

I samband med kröningen av Norrtäljes Lucia, hade Lions och 

Norrtelje Tidning högtidlig utdelning på Stora Torget av bidrag 

från Luciafonden. Vi fick ta emot en check på hela 10 000 

kronor, som ska användas till fritidsgården och ungdoms-

verksamheten, jätteroligt!  
 

Nya kollegor till våren  

Som många vet kommer Sara vara föräldraledig från mars, och 

Tina lämnar oss för nya äventyr till årsskiftet. Vi har därmed 

några nyheter i vårt instruktörsteam. Som vi tidigare berättat har Lotta Skoglund börjat 

så smått under december, och från januari tar Lotta över de flesta av Tinas grupper. Vi 

har också glädjen att få hälsa Johanna Blomdahl välkommen tillbaka till oss, Johanna 

kommer att vara instruktör på torsdagskvällarna från mars. Vi är också jätteglada att 

välkomna Yvonne Hedberg tillbaka till oss i mars. Yvonne kommer att vara instruktör 

på måndagar och torsdagar. Varmt välkomna tillbaka Johanna och Yvonne! 

Lektionsschemat för vårterminen 2019 hittar du här! 

 

Ridläger 2019 

Om du vill drömma lite om sommaren så hittar du programmet för sommarens ridläger 

på hemsidan här. 
 

Fakturering via Svea Ekonomi  

I dagarna har första fakturan för vårterminen 2019 skickats ut med post från Svea 

Ekonomi. Om du inte fått någon faktura är det viktigt att du hör av dig till oss så 

fort som möjligt, så får vi kontrollera att dina adressuppgifter stämmer! 

Förfallodatum på fakturan är 25 december, och avser ridning i januari. På nästa sida i 

det här nyhetsbrevet hittar du en exempelfaktura.  

I vår medlemsförening har vi varken vinstintresse eller stora buffertar, och hela 

ekonomin bygger på att alla betalar i rätt tid med rätt belopp. 

 

Drop-in-grupp på fredagar 19.30 – fredagsmys  

Från vårterminen (start 4 januari 2019) har vi en ny drop-in-grupp på fredagar klockan 

19.30. Kom och avsluta veckan med hästar! Du bokar per gång, och här kan du läsa 

mer. 

 

 
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA 
EN RIKTIGT GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 
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