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Årsmöte 2020 

Rita in 16 februari klockan 15.00 i 

kalendern redan nu, då hålls 

årsmöte i Ridklubben Norrtälje 

Ryttare.  

 

Får det lov att vara en guldsko? 

Köp en guldsko inför jubileumsåret 

2020 – nu fyller vi hela väggen! 

Här på hemsidan kan du läsa 

mer om hur du köper en guldsko 

och sponsrar klubben, samtidigt 

som du får din egen guldsko 

uppsatt på ridhusväggen. 

 

 
 
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! 

 
Ge bort ett presentkort? 

Kanske ett presentkort till jul? Hör 

av dig till kansliet så fixar vi!  

 

 
 

 2019-11-24 

 

Jullovet närmar sig! 

Hela programmet hittar du på hemsidan här! 

Höstterminen för abonnemangsridningen slutar den 22 december med 

söndagsgrupperna.  

 

Vårterminen 2020 

Vårterminen 2020 startar den 6 januari 2020, och slutar den 31 maj 2020. 

Gruppschemat hittar du på hemsidan här. Några grupper byter dag och tid 

jämfört med höstens schema, bland annat beroende på att vår fantastiska 

kollega Sara kommer tillbaka efter föräldraledighet efter nyår, och schemat 

för våra ridlärare då förändras. Vi vet att det kan vara så att ny dag och tid 

inte passar för alla, men då hittar vi en lösning! Maila till kansliet på 

mailto:ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. 

 

Välkommen Pärlan och välkommen Daisy! 

Nu i november har vi fått två nya 

jobbarkompisar till ridskolan: Pärlan 

och Daisy. Pärlan är ridskolans C-

ponny, som nu ska lära sig jobbet på 

ridskolan och slussas in i lugn takt. 

Pärlan är från Irland och är 8 år. Daisy 

är en sockersöt C-ponny som vi lånar 

in under vintern. Välkomna till oss 

tjejer! 

 

Tack Kerstin! 

Kerstin Hansen, vår eminenta kanslist, har valt att gå vidare till andra 

utmaningar, tack Kerstin för den här tiden! Erika Örling kommer att vara den 

du möter på kansliet de närmsta månaderna, och kansliet når du allra enklast 

via mail under den här perioden 

mailto:ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. 

 

Ridläger – finns platser kvar! 

Några läger är fulla eller har någon enstaka plats kvar – men det finns platser! 

Vi vill passa på och tipsa om Dagridlägret 3-6 augusti, som främst vänder 

sig till våra Lek&Lär-elever! Max 8 deltagare kan anmäla sig till detta 

läger, och innehållet anpassas så klart till deltagarnas önskemål och nivå.  

Här kan du läsa mer om våra ridläger. 

 

Framtidens anläggning 

Som ni kanske har läst, så är kommunens budget för 2020-2022 nu beslutad. I 

budgeten finns en del som handlar om förberedelse för en ny 

ridsportanläggning i Norrtälje.  

Vi har naturligtvis fått vara med i arbetet med förstudien inför budgeten och 

planerna, vilket är jätteroligt. På vår hemsida kan du läsa den rapport som 

styrelsen tillsammans med Leila jobbade fram som underlag från vår sida till 

förstudien. 

Här på vår hemsida kan du läsa vår rapport. 

Här på kommunens hemsida kan du läsa mer om budgeten. 
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