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Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Vigelsjö Gård 

761 52 Norrtälje 

www.ridklubbennorrtaljeryttare.se 

Kontakt kansliet 

ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se 

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

onsdag och fredag klockan 12.00-13.00.  

 

Årsmöte  

Den 17 februari 2019 

klockan 15.00-16.30 ses vi 

i Lommarskolans matsal 

för årsmöte. Har du något 

du vill ta upp? Maila till 

ordförande Erika Örling på 

erika.orling@gmail.com 

 

Här kan du läsa om 

föreningens stadgar och 

mer föreningsinformation. 

 

Terminsinfo 

Höstterminen 2018 

avslutas den 23 december 

med söndagsgrupperna, 

och vårterminen 2019 

startar 4 januari med 

fredagsgrupperna! 

 

Drop-in-grupp på 

fredagar 19.30, start 4 

januari 

Från vårterminens start 

kommer vi köra en öppen 

drop-in-grupp på fredagar 

klockan 19.30, lite 

fredagsmys helt enkelt – 

börja helgen med häst! Du 

anmäler per gång. Läs mer 

här på hemsidan!  
 
Lagträning allsvenskalag  

Nu bygger vi våra lag inför 

2019! Du som tänker tävla 

för klubben 2019 och är 

intresserad av att vara med 

i våra allsvenskalag är 

välkommen på lagträning: 

Läs mer här på hemsidan! 

 

Medlemsenkäten 

Om du inte svarat på 

medlemsenkäten ännu och 

vill vara med och påverka 

kan du använda den här 

länken för att komma till 

enkäten 

https://sv.surveymonkey.co

m/r/3KW5PW9 

 2018-11-24 
Snart dags för jullov!  

Terminens sista abonnemangslektion är söndagsgrupperna den 23 december. Sedan kör vi 

jullovsaktiviteter hela jullovet, här hittar du hela programmet! 
 
Ridläger 2019 

Nu finns hela ridlägerprogrammet för sommaren 2019 klart på hemsidan, 

läs mer här! I årets program hittar du övernattningsläger (varav ett med 

inriktning hoppning), dagläger, minidagläger och weekendläger, och ett 

igångsättningsläger till höstterminsstarten – massor av häst i sommar! Våra helgläger har 

blivit weekendläger, och är 3 dagar långa istället för de tidigare 2 dagarna. Välkommen på 

ridläger i sommar! 
 
Ny kollega och kollega som lämnar oss för nya utmaningar 

Som många vet kommer Tina Nilsson att lämna oss vid årsskiftet för nya äventyr, och vi har 

sökt hennes efterträdare – och den 1 december välkomnar vi Lotta Skoglund till oss! Lotta 

är Svensk Ridlärare nivå III, och har många års erfarenhet av att driva ridskola och att jobba 

med lektioner och utveckling av ryttare, stora som små. Lotta börjar i december och 

kommer att gå sida vid sida med Tina, för att sedan från januari köra på i full fart. Varmt 

välkommen till oss Lotta, och stort lycka till Tina! 
 
Restplatser december 

Det finns några restplatser kvar i december – läs mer och boka här! 

 
En trogen arbetskamrat har gått i pension från ridskolan 

Fanfars har varit hos oss sedan han var fyra år, och har varit en otroligt omtyckt 

ridskolehäst. Fanfars har hunnit bli 19 år gammal, och det är dags att få ta det 

lite lugnare hos en alldeles egen familj. Tack för alla dessa år finaste Fanfars! 

 

Nalle har fått somna in 

Vår fina Nalle har tyvärr fått somna in. Nalle har varit hos oss på ridskolan sedan 

2015, och har varit en mycket omtyckt ponny av både stora och små. Tyvärr 

drabbades Nalle för nästan ett år sedan av en skada i ett ben, och trots upprepade 

behandlingar och vila ville det inte bli bättre. Nalle fick somna in lugnt och stilla 

i början på november. Sov gott Nalle! 
 
Fler hästförändringar sedan sist 

Lillan har åkt hem till sin ägare igen – stort tack för din tid på ridskolan Lillan! Vi har fått 

ett tillskott i stallet, B-ponnyn Bubblan. Bubblan är en inackorderad privatponny, men som 

också kommer att vara med i lektionsverksamheten vissa dagar i veckan. Håll ögonen öppna 

för mer information om Bubblan framöver. 

 

Första fakturan för vårterminen 2019 samt faktura för medlemsavgift 2019 

I dagarna skickas fakturan för januari 2019 ut till alla ridande. Med samma faktura betalar 

du medlemsavgiften 2019. Du som inte rider på abonnemangsridning får ingen faktura 

hemskickad, utan betalar medlemsavgiften 2019 direkt via hemsidan. Här kan du läsa mer 

om vad medlemsavgiften innehåller! 

 

Igenridning 2019 

2019 testar vi ett nytt upplägg för igenridningen. Det kommer inte längre att finnas en fast 

tid i veckan, utan vi kommer ha igenridningstillfällen alla lov istället, först till kvarn till 

platserna gäller.  Läs mer här.  
 
Påfyllning av underlag i ridhuset 

Vi har fått påfyllning av sand i ridhuset, tack David Edfors/Edfors Entreprenad för 

toppenjobb!  
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