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Välkomna tillbaka till en spännande vårtermin med 
Ridklubben Norrtälje Ryttare på Vigelsjö Ridskola! 
Vi ser fram emot en vårtermin fylld av aktiviteter, som vänder 
sig både till ridskolans elever och till alla andra medlemmar. 
 
Vårterminen sparkar igång med nya medarbetare 
Vi tackar Anna Larsson för den tid som har varit och 
välkomnar Karin, Yvonne och Elettra till personalgruppen 
Vår ridlärare Anna Larsson har som en följd av sin djurallergi 
valt att styra kosan mot nya jobbäventyr. Både elever och 
kollegor tycker såklart att det är tråkigt att inte längre få 
arbeta ihop, men vi har förmånen att få ha Anna tillbaka på 
gästspel redan i sommar på ett av våra ridläger. Gå in på 
hemsidan under Kurser och Anmälan/Ridläger och läs mer!   
 
Under våren kommer vi möta nya instruktörer som kommer 
att ha lektioner på ridskolan. Det betyder att det inte bara är 
Annas ”gamla” elever som får ny ridlärare. Gå in på hemsidan 
under Vigelsjö Ridskola/Ridlektioner och ridgrupper så hittar 
du information om vem som har vilken lektion, dag och tid!  
 
Förutom Leila Bull, Sandra Nicolin, Johanna Blomdahl och 
Frida Granqvist, kommer vi att möta några nya och nygamla 
instruktörer i vår: 
 
Vår tidigare ridskolechef Yvonne Hedberg Sköld kommer 
under våren att ha lektioner på tisdagskvällarna. Hon har 
även ridläger i sommar. Yvonne är utbildad Svensk Ridlärare 
nivå 3, och har gått alla kurser på Strömsholm. 
 
Elettra Tottie har vi träffat på flera av våra 
tömkörningskurser som vi har haft tidigare. Elettra är 
klubbens mest framgångsrika tävlingskusk, och är också 
utbildad i centrerad ridning nivå 1. Hon kommer att ha 
grupper på lördagsförmiddagarna. 
 
Karin Andersson är inte heller okänd för de flesta, då hon 
har haft våra WE-lektioner på ridskolan under hösten. Från 
vårterminen kommer Karin att ha flera typer av grupper. 
Karin har även lång erfarenhet av att arbeta med 
funktionshindrade barn och ungdomar, och kommer bland 
annat att arbeta med våra FU-aktiviteter. Karin och hennes 
häst Fille tävlar dressyr på medelsvår nivå, och fortsätter sin 
satsning mot Riksmästerskapet i WE.  
 
Välkomna till vårterminen! 

ÅRSMÖTE  
SÖNDAGEN 26/2 
KLOCKAN 15.00 
LOMMARSKOLAN 

Dags igen för klubbens 

medlemmar att säga sitt! 

Stadgeenlig dagordning för 

årsmöte kommer att gås 

igenom, med frågor såsom 

verksamhetsberättelse och 

ansvarsfrihet för styrelsen, 

samt val till olika 

förtroendeuppdrag.  

Det blir också 

diplomutdelning till alla 

klubbmästare och vinnare i 

poängjakten. 

Under januari har styrelsen 

skickat ut en enkät till våra 

(befintliga och gamla) 

medlemmar. På årsmötet 

kommer vi att presentera 

resultaten, och ha en 

diskussion kring de svar som 

kommit in.  
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