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Sportlov! 
Här hittar du program och tider! På sportlovet finns massor av aktiviteter, allt från 

träningspass för ryttare till privatlektioner och hoppkurs! Ungdomssektionen ordnar också 

rykttävling, käpphästtävling och voltige, du kan läsa mer och anmäla på 

Ungdomssektionens flik på hemsidan. 

Under vecka 9 är det teorivecka för abonnemangseleverna, med tema Hästens beteende. 

Tider finns varje dag, och du kan anmäla dig till den dag som passar bäst (anmälan görs i 

sportlovsprogrammet på hemsidan).  

Nya ansikten på ridskolan 

Under februari har vi fått tre nya kollegor på ridskolan – Latoya, Diango och Gulli! Du 

kan läsa mer om hästarna på hemsidan här. 

Årsmötet 

Tack alla som kom på årsmötet! På årsmötet valdes styrelse och revisorer för 2018, vi gick 

igenom verksamhetsberättelsen för 2017, och blickade framåt mot 2018 med hjälp av 

medlemsenkäten.  

Du vet väl att det finns en flik på hemsidan under Klubben som heter Styrelsen – här kan 

du läsa mer om styrelsen, och här publiceras också löpande sammanfattningar av 

styrelsens mötesprotokoll om du vill följa vad styrelsen gör under året.  

Sponsring från Roslagens Sparbank 

Stort tack till Roslagens Sparbank som sponsrar ridklubben med ett bidrag för inköp av 

arbetsjackor till personalen! 

 

 

 

Poängjakten 2018 

Regler för poängjakten 2018 finns på hemsidan under 

Tävling/Poängjakten – från i år kan du också samla 

poäng när du är med på blåbärshoppning, 

lingondressyr och hallon-WE! 

På årsmötet delades priser ut till årets vinnare i 

Poängjakten, och till våra klubbmästare. Alla vinnare 

hittar du också på hemsidan. Grattis! 

 

Tack för den här tiden på 

ridskolan! 

Under februari har tre 

hästar lämnat ridskolan, vi 

kommer sakna er! 

 

Asterix har gått i pension 

 

 

Bellis har flyttat hem för 

att bli mamma 

 

 

Isadora har flyttat hem till 

sin ägare igen 

 

 

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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