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Gott nytt år och välkommen till nytt ridår! 

Nya telefontider på kansliet 

Från vårterminen gäller telefontid på kansliet måndag, tisdag, onsdag, fredag 12.00-13.00. 

Numret till kansliet är 070-781 69 10. Utanför telefontiden kan du alltid lämna ett 

meddelande eller skicka ett SMS, så ringer vi upp så snart vi kan! 

Allsvenskorna 2018 

Under 2018 har vi allsvenskalag anmälda både för ponny och storhäst, både i hoppning 

och dressyr. Här på hemsidan kan du läsa mer om allsvenskorna. Vill du vara med och 

tävla i lag för Ridklubben Norrtälje Ryttare? På hemsidan ser du vem du tar kontakt med! 

Projekt Klubbstuga 

Projekt Klubbstuga är i full gång – Therese Troberg, Jessica Persson och Lotta 

Samuelsson flyttar runt, fixar till och planerar för hur vi kan få vår klubbstuga att fungera 

ännu bättre! Under våren kommer projektgruppen säkert behöva lite hjälp med till 

exempel målning – vi återkommer när det närmar sig! 

Årsmöte 18 februari klockan 15.00, Lommarskolans matsal 

Glöm inte årsmötet den 18 februari! Sedvanligt årsmöte med styrelseval, genomgång av 

verksamhetsberättelse med mera. Vi går också igenom huvuddragen i verksamhetsenkäten 

som medlemmarna svarat på, delar ut priser till vinnarna i Poängjakten och till våra 

Klubbmästare. Och så bjuds det på fika så klart. 

Ungdomssektionens nya styrelse 

Ungdomssektionen har haft årsmöte, och utsett en ny styrelse! I Ungdomssektionens 

styrelse 2018 sitter Julia Pettersson, Angelica Leinefelt, Matilda Wallin, Matilda Nygren, 

Sara Malmquist och Ella Olsson Henningsson.  Läs mer på hemsidan om 

ungdomssektionen här. 

Nycklar på vift – har du en nyckel till skåp i klubbstugan? 

Vi saknar ett antal nycklar till skåp i klubbstugan – vet du med dig att du har en nyckel du 

inte lämnat igen? Lämna gärna in den till kansliet! 

Ny tid för igenridning – fredagar 19.40 

Igenridningsgruppen ligger nu på fredagar klockan 19.40, och det är Marita som håller i 

den gruppen. Läs mer här på hemsidan om hur du avbokar och bokar! 

Sportlov vecka 9 

På sportlovet är det teorivecka! Många aktiviteter kommer finnas att anmäla sig till. 

Programmet kommer upp på hemsidan under vecka 6. 

Lunchridning med soppa serverad – onsdagar 11.00-11.45 med Sara 

Nu kör vi igång med lunchridningen igen, onsdagar klockan 11.00, max 6 elever i 

gruppen. Bokas på hemsidan som vanligt.  

Hästar som flyttar under februari 

Under februari kommer några hästar att lämna oss på ridskolan för nya äventyr. Asterix 

kommer att gå i pension, Isadora kommer att flytta hem till sin ägare igen, och Bellis 

flyttar också hem till sin ägare. Några nya hästar är på väg in, mer information kommer! 

Ny flik på hemsidan – översikt söndagsaktiviteter 

För att det ska bli enklare att få en överblick över alla roliga aktiviteter vi har på söndagar 

finns nu en flik på hemsidan som heter Söndagsaktiviteter. På fliken kan du se vilka 

aktiviteter som är på gång, och direkt därifrån klicka på länk till den aktivitet du vill läsa 

mer om och anmäla till. 

 

Medlemsavgiften = 

du är försäkrad! 

Att vara medlem i 

Ridklubben Norrtälje 

Ryttare är obligatoriskt för 

alla som rider på ridskolan. 

Det är mycket viktigt att 

medlemsavgiften betalas 

in, läs mer här om vad du 

får för medlemsavgiften, 

och klicka på bilden nedan 

för att läsa om hur 

försäkringen fungerar! 

 

 

Medlemsfesten 

Tack för en kul 

eftermiddag! 

 

 

 

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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