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Kontakt kansliet 

ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se 

Telefon 070-781 69 10. Telefontid på kansliet är måndag, 

onsdag och fredag klockan 12.00-13.00.  

 

 

Ridläger 2019 

Flera av våra läger är redan 

fulla, men än finns platser 

kvar! Här kan du läsa om 

ridläger. 

 

Vigelsjö Cup våren 2019 

Deltävling 2 i Vigelsjö Cup 

är flyttad till 7 april på 

grund av tävlingsstoppet 

(läs mer här intill om 

förebyggande smittskydd). 

Här kan du också läsa 

mer om Vigelsjö Cup. 

 

 

 

Tränings- och 

tävlingsinspiration mars 

Klockan 18.30 den första 

onsdagen varje månad 

bjuder vi in till tränings- 

och tävlingsinspiration i 

klubbstugan! Alla 

medlemmar är välkomna. 

Vi uppmärksammar 

tävlingsresultat föregående 

månad, och låter oss 

inspireras av spännande 

gäster.  

 

Onsdagen den  

6 mars är det Maxine 

Nilsson från Norrtälje 

Sadelmakeri som kommer 

och pratar om den ädla 

konsten att hitta rätt sadel. 

Läs mer om 

inspirationsträffarna här. 
 
Autogiro för betalning av 

abonnemangsridningen 

Vi håller på och testar 

autogirobetalning för 

abonnemangsridningen, 

mer info kommer på 

hemsidan inom kort! 

 2019-02-23 

Sportlov vecka 9 2019 

Vecka 9 är det sportlov, och teorivecka på ridskolan! Det innebär att ridskolan är igång 

med teorilektioner, och att teorilektionerna kan ligga på andra dagar eller tider än din 

ordinarie ridgrupp. Vi har också en mängd roliga sportlovsaktiviteter! Programmet 

hittar du på hemsidan här. 
 

Vi i Stallet 

På sportlovet kör vi igång Vi i stallet, en kunskapskurs i häst för dig 

mellan 9-13 år! Under sportlovet kör vi måndag 25 februari 11.00, 

onsdag 27 februari 13.00 och torsdag 28 februari 11.00 med praktiska 

pass (strö och box, hagar, grovfoder) - läs mer i sportlovsprogrammet. 

Därefter fortsätter vi med tre teoriblock: 

• block 1: onsdag 6 mars och torsdag 14 mars (samma block) 17.15 

• block 2: onsdag 20 mars och torsdag 28 mars (samma block) 17.15 

• block 3: onsdag 3 april, torsdag 11 april (samma block)17.15 

Sedan tränar vi vidare för de som vill, och deltar med ett lag i distriktsfinalen den 26 

maj på Bromma Ridklubb! Man kan så klart vara med på kursen utan att vara med och 

tävla också. Läs om Vi i stallet på Stockholms läns Ridsportförbunds hemsida! 
 

Förebyggande smittskydd 

Just nu är det många utbrott av olika smittor i hästvärlden – bland annat kvarka, EHV-1 

och hästinfluensa. Vi har stängt anläggningen på Vigelsjö vilket betyder att inga hästar 

åker ut från anläggningen, och inga hästar kommer och besöker anläggningen. Det är 

alltså tävling och träning för hästar ”utifrån” som påverkas. Abonnemangsridningen och 

alla aktiviteter på ridskolan är igång som vanligt. Här kan du läsa mer om förebyggande 

smittskydd.  

 

Nya instruktörer 

Från mars är vi jätteglada att kunna hälsa Johanna Blomdahl och Yvonne Hedberg 

Sköld välkomna tillbaka till oss. Johanna och Yvonne kommer att vikariera för Sara 

under hennes föräldraledighet.  

 

Ny kollega häst- och stall  

Från 1 mars är vi också jätteglada att välkomna Ebba Söderman till oss som häst- och 

stallskötare!  

 

Lunchridning torsdagar från mars 

Med start i mars kör Leila lunchridnings drop-in på torsdagar klockan 11.00 – du bokar 

per gång. Läs mer här på hemsidan. 

 

Årsmöte och ny styrelse 

Den 17 februari hade vi årsmöte i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Vi gick 

igenom förra årets verksamhet och ekonomi, samt valde ny styrelse för 

2019 och framåt. Dessutom hade vi naturligtvis prisutdelning till 2018 års 

Poängjaktsvinnare, och pokalutdelning till klubbmästarna 2018. Du kan 

läsa mer här! 

 

Årsmöte och ny styrelse i Ungdomssektionen  

I Ungdomssektionen är alla som är under 26 år och medlemmar i Ridklubben Norrtälje 

Ryttare automatiskt med. Ungdomssektionen har en styrelse, som i sin tur har en 

representant i ”stora styrelsen”. Syftet är att se till att barns och ungdomars perspektiv 

verkligen kommer fram och tas tillvara i verksamheten. Den 15 februari hade 

Ungdomssektionen årsmöte, och en ny styrelse för 2019 valdes. Du kan läsa mer om 

Ungdomssektionen här! 
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