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Årsmöte 2020 

Rita in 16 februari klockan 15.00 i 

kalendern redan nu, då hålls 

årsmöte i Ridklubben Norrtälje 

Ryttare.  

 

 

Poängjakten 2019 

Du som har tävlat för klubben 

under året glömmer väl inte att 

skicka in dina resultat till 

poängjakten?  

 

Blåbärshoppning, Vigelsjö Cup, 

lokala, regionala och nationella 

tävlingar ger poäng!  

 

Här på hemsidan kan du läsa 

reglerna. Prisutdelning sker i 

samband med årsmötet i februari! 

 
 

 

 

God jul och gott nytt år! 

 

 

 

 2019-12-25 

 

Tack för 2019! 

En härlig hösttermin är till ända! Nu blir det lite jullovsprogram de närmsta 

veckorna, med dressyrlektioner, WE-lektioner, hopplektioner och annat. Vi 

har naturligtvis också lagt in ett antal dagar där hästarna (och personalen!) får 

lite julvila – så välförtjänt efter en rolig höst! 

Hela jullovsprogrammet hittar du på hemsidan här! 

Höstterminen för abonnemangsridningen slutar den 22 december med 

söndagsgrupperna.  

 

Vårterminen 2020 startar 6 januari 

Vårterminen 2020 startar den 6 januari 2020, och slutar den 31 maj 2020. 

Gruppschemat hittar du på hemsidan här.  
 

Välkommen Roleta! 

Nu i december har fina Roleta flyttat in hos oss. 

Roleta är ett 5-årigt D-ponnysto, och hon kommer 

vara hos oss under vårterminen till att börja med. 

Roleta kommer slussas in långsamt i verksamheten, 

samtidigt som personalen jobbar med hennes 

utbildning och lär henne jobbet som ridskolehäst. 

Välkommen till oss! 

 

Medlemsmotioner inför årsmötet 

Den 16 februari är det dags för föreningens 

årsmöte. Om du som medlem har något förslag du 

vill lägga fram (en motion) för årsmötet att ta 

ställning till, så vill vi gärna ha det senast den 26 januari. Styrelsen kommer 

sedan att bereda förslaget, och förslaget läggs fram till årsmötet att besluta 

om. Om du vill skicka in en motion så gör du det via mail till 

ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se 

 

Ridläger 2020 

Finns platser kvar! Här kan du läsa mer om våra ridläger. 

 

Välkommen tillbaka Sara! 

I januari kommer Sara Forsberg äntligen tillbaka efter föräldraledighet. Sara 

kommer både att ha lektioner och jobba med tillridning och utbildning av 

våra ridskolehästar. Sara kommer också i januari, februari och mars ha 

hoppträningar en gång i månaden, och i slutet på terminen vara den som 

håller i vårens omgång av Vigelsjö Cup. Varmt välkommen tillbaka Sara! 
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