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Allsvenskalag 2020 

Äntligen är ett nytt tävlingsår 

stundande! Här kan du läsa mer om 

våra lag under året. Vill du vara 

med? Det finns alltid plats för fler, 

maila till 

ridskolan@ridklubbennorrtaljerytta

re.se och anmäl intresse! 

 

 

Årsmöte 2020 

Rita in 16 februari klockan 15.00 i 

kalendern redan nu, då hålls 

årsmöte i Ridklubben Norrtälje 

Ryttare, vi ses i Lommarskolans 

matsal! 

 

 

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! 

Maila in dina resultat till 

ridskolan@ridklubbennorrtaljerytta

re.se ! 

 

På årsmötet delas alla priser ut – 

spänningen är olidlig! 
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2020 – välkomna tillbaka till ett nytt ridår! 

Nu är vi igång! Jätteroligt att se att vi har många som vill börja rida, vi 

pusslar på med platser och erbjuder efter hand. Från vecka 10 (efter 

sportlovet) kommer vi att flytta runt lite ridtider för att göra plats för nya 

Lek&Lär-elever, och kunna göra plats i Juniorgrupp för elever som är redo 

att ”flytta upp”. Ha tålamod med ändringar i schemat, så vi kan göra plats för 

fler! 

 

Sportlov vecka 9! 

Vecka 9 är det sportlov! Abonnemangslektionerna rullar på som vanligt, och 

så klart har vi lagt till en del extraaktiviteter också – här kan du läsa, länka 

och boka aktiviteter på sportlovet. 

 

2020 – vi har lektioner utan uppehåll! 

2020 provar vi ett nytt upplägg, där vi har lektioner 

utan uppehåll hela terminen. Det innebär att det är 

abonnemangsridning som vanligt alla dagar, inga 

inställda lektioner på grund av helgdagar. 

Vårterminen 2020 startar den 6 januari 2020, och 

slutar den 31 maj 2020. Gruppschemat hittar du på 

hemsidan här.  

 

Välkommen ”BM”! 

Nu i januari har fina Banish Misfortune, ”BM” 

kommit till oss. BM är en valack på 8 år, maxad D-ponny. Han kommer att 

slussas in i verksamheten under våren. Välkommen till oss! 

 

Årsmöte 16 februari 

Den 16 februari är det dags för föreningens årsmöte. Allt material inför mötet 

kommer att läggas upp på hemsidan och på facebook. Hoppas vi ses den 16 

februari! 

 

Ridläger 2020 

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

 
Drop-in skritt&trav 

Vid minst ett tillfälle varje månad kommer våra drop-in-tider på söndagar 

11.45 vara vikta för dig som vill rida skritt&trav – vuxna och yngre! På dessa 

lektioner vill vi att du kan rida utan ledare i skritt och trav, och satsa på att 

befästa dina kunskaper på denna nivå. Här på hemsidan kan du läsa mer, och 

boka! 

 

Framtidens anläggning 

Det skrivs en del om framtidens anläggning just nu. Vi har, som ni vet, fått 

vara med och lämna inspel från ett ridskoleperspektiv på vad vi tror en 

modern ridskoleanläggning kräver. Kommunen jobbar vidare med förstudie 

på den tilltänkta marken, och vi är med nära i processen. Här på hemsidan 

lägger vi löpande upp det vi hör och ser som skrivs i projektet. Vi ser positivt 

framåt! 
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