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Höstlov! 

Äntligen är det höstlov – vecka 44! Ridskolans grupper har teorivecka, och vi har 

dukat upp ett smörgåsbord av roliga aktiviteter att delta i. De flesta aktiviteter är gratis 

för ridskolans elever, många saker kan man anmäla sig till som medlem i klubben, och 

en del saker går bra att vara med på även för den som inte är medlem. Så klart är 

Fritidsgården Dilba är öppen, 12.00-16.00 måndag-fredag.  Se alla aktiviteter och 

anmäl på hemsidan  

Lunchridning med sopplunch 

Vi fortsätter med lunchridning med Sara Forsberg på onsdagar klockan 11.00-11.45. 

Upplägget är en ”drop-in-ridning”, det vill säga du anmäler dig per gång. Är ni en 

grupp som skulle vilja boka in ett eget tillfälle? Det går jättebra att höra av sig till 

kansliet och boka in. 

Söndag med Sandra 

Söndag med Sandra riktar sig till dig som rider på Vigelsjö Ridskola under 

höstterminen 2017. Förkunskapskrav: Du kan själv förbereda din häst för ridning och 

kan rida självständigt i skritt, trav och galopp. Ålder: från 11 år och uppåt. 

Tillsammans med Vigelsjö Ridskolas instruktör Sandra Nicolin får du prova på hur det 

är att ha en egen häst för en dag. På morgonen blir du tilldelad din medryttarhäst som 

du kommer att sköta som din egen under dagen. Ni kommer praktiskt att gå igenom 

viktiga delar i grundläggande hästkunskap bland annat; visitering, fodring, 

persedelvård och stallskötsel. Ett ridpass ingår också. Läs mer och anmäl på 

hemsidan! 

Vill du vara med i projekt eller är du kanske intresserad av att sitta i styrelsen? 

Det händer mycket i vår klubb just nu, och vi vill vara fler som jobbar med projekt 

och planering av allt roligt vi gör! Vill du vara med i projekt eller diskussioner (det 

kan vara till exempel ytterligare handikappanpassning av anläggningen, 

ridlägerplanering, funktionärsplanering för tävlingar, sätt ihop innehåll till 

lovprogram), eller kanske engagera dig i styrelsens arbete? Hör gärna av dig till 

ridskolechef Leila på ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se eller till styrelsens 

ordförande Erika på erika.orling@gmail.com. 

Samarbetsavtal med Granngården 

Ridklubben Norrtälje Ryttare har fått en ny sponsor – Granngården Norrtälje! Vi har 

tecknat ett avtal om sponsring till tävlingar, både våra ”stora” tävlingar och våra 

klubbtävlingar, med fina priser. Vi är så stolta och glada att ha blivit utvalda av 

Granngården Norrtälje som samarbetspartner – vi ser fram emot ett långt och givande 

samarbete! 

Ridklubben Norrtälje Ryttare och Granngården Norrtälje har också teckat ett 

föreningsavtal. Det innebär att alla medlemmar kan bidra till klubben utan egen 

kostnad: 

När du handlar på Granngården Norrtälje uppger du i kassan att du är medlem i 

Ridklubben Norrtälje Ryttare, så ger Granngården motsvarande 2% av ditt inköp som 

bonus till klubben! Om du själv är medlem i Granngårdens kundklubb får du så klart 

din medlemsbonus som vanligt på dina inköp. 

Funktionärslördag 4 november 14.00-17.00 

Det blir en dag med hoppning! Ridning sker på ridskolans hästar, och om du vill vara 

med på egen häst går det alldeles utmärkt. Läs mer och anmäl på hemsidan! 

 

Luna har flyttat  

Vår fina ponny Luna har 

flyttat till ny ägare – vi 

säger grattis och önskar 

ekipaget stort lycka till! 

 

Ny häst på ridskolan 

Ollie har flyttat in på 

ridskolan, välkommen! 

 

 

Hästkunskap för 

föräldrar på höstlovet! 

1 november 18.00-19.00 

För er föräldrar som har 

barn som rider hos oss på 

Vigelsjö Ridskola, och 

som vill lära er mer om hur 

ni kan hjälpa era barn i 

stallet! Vi går igenom 

grunderna i hästkunskap. 

Hur man gör iordning sin 

häst inför ridning, 

grundläggande stallregler 

och hur man leder sin häst.  

 

Kontakt kansliet 

Mail till kansliet är 

ridskolan@ridklubbennorrt

aljeryttare.se, och telefon 

070-781 69 10. Telefontid 

på kansliet är tisdag-fredag 

14.00-15.00. 
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