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Höstlov med hästar! 

På höstlovet har abonnemangsridningen teorivecka med 

avsuttna lektioner och aktiviteter. Som ridskoleelev bokar du in 

dig på den dag och tid som passar dig bäst, och du är 

välkommen att anmäla dig till flera teoritillfällen om du vill. För 

ridskoleelever ingår också att vara med på Grönt Kort-kurs och 

HLR-kurs utan kostnad! 

 

Ungdomssektionen och Fritidsgården har en mängd aktiviteter 

under veckan, du hittar även dessa på hemsidan – här hittar du 

hela programmet. 
 
Vi söker en instruktörsvikarie för nästa år 

Är du vår nya arbetskompis? Eller känner du någon som känner någon...? Inför 2019 söker 

vi en instruktörsvikarie, som också kommer ha ansvar för ridskolehästarnas utbildning och 

utveckling. Läs mer om tjänsten här! 

 

Ska du inte fortsätta rida till våren? 

Om du av någon anledning inte tänker fortsätta rida till vårterminen är det dags att säga 

upp din plats. Vi har ju tre månaders uppsägningstid inklusive månaden för uppsägning, så 

senast 31 oktober vill vi gärna ha din uppsägning om du inte tänker fortsätta i januari, så vi 

kan göra plats för de som står i kö för att börja rida. På hemsidan finns mer information. 

 

Årets medlemsenkät 

De närmsta dagarna kommer du få ett mail från oss med en länk till årets medlemsenkät. 

Svaren från dig som medlem hjälper oss att utveckla verksamheten så den på bästa sätt 

möter det som du vill att vår klubb och ridskola ska vara! 

 

Medlemsavgift 2019 

Snart kommer fakturan för medlemsavgiften 2019 skickas ut. Medlemsavgiften är 

inträdesbiljetten till allt som händer i klubben och på ridskolan, och innebär dessutom att 

du är väl försäkrad om olyckan skulle vara framme. Här kan du läsa mer! Om du vill 

betala medlemsavgiften direkt via hemsidan så går det bra så klart, du hittar möjlighet till 

det via länken här. 

 

Restplatser november 

Restplatser är ett sätt att rida extra en månad, eller att prova på att rida i grupp, eller för dig 

som vill rida en månad utan att boka upp dig på en abonnemangsplats. Här hittar du 

november månads restplatser, och kan läsa mer om hur restplatser fungerar! 

 

Avsutten Tävlingsinspirationsträff 

Den första onsdagen i varje månad har vi avsutten Tävlingsinspirationsträff för alla som är 

intresserade av tävling! Träffarna är gratis för alla medlemmar i Ridklubben Norrtälje 

Ryttare. Den 7 november kommer Caroline Darcourt tillbaka (hon var hos oss även på 

träffen i september) och pratar om träning för häst och ryttare. Här anmäler du dig till 

Tävlingsinspirationsträffarna! 

 

Allsvenskan 2019 

Inför 2019 har vi anmält lag till både ponny- och 

storhästallsvenskorna. Vill du vara med och tävla i lag 

nästa år? Vi skulle behöva ha en uppfattning om intresset 

så snart som möjligt!  

Gå gärna med i facebookgruppen RNR lag- och 

tävlingsryttare och läs mer!  

Här på hemsidan kan du också läsa mer om tävling. 

Ridskolechefen har ordet 

Hallå allihop! Tittar på 

almanackan och inser att 

det bara är åtta veckor kvar 

till julafton! Tiden går fort 

när man har roligt, och 

ännu mer roligt finns att 

göra framåt också. 

 

Nästa vecka har vi 

höstlovsvecka på Vigelsjö 

Ridskola, där det finns en 

hel uppsjö hästiga 

aktiviteter att ägna sig åt. 

Gå in på hemsidan och 

anmäl dig redan idag! Det 

finns fortfarande några 

platser kvar att boka på de 

aktiviteter som erbjuds 

utöver de lektioner som 

ingår i höstlovsveckans 

avsuttna program. 

 

Såhär de sista månaderna 

av året är en tid för 

reflektion av det som varit 

och det som ska komma. 

Jag är nyfiken på vad du 

tycker om den verksamhet 

vi bedriver och tar gärna 

emot idéer om vad vi kan 

göra ännu bättre. Klubben 

skickar inom kort ut sin 

årliga medlemsenkät där 

du har möjlighet att lämna 

dina synpunkter. Det ser 

jag fram emot, så att vi kan 

bli en ännu bättre ridskola 

och förening. 

 

Vi ses i stallet! 

Leila Bull, ridskolechef 

 

Kontakt kansliet 

Mail till kansliet är 

ridskolan@ 

ridklubbennorrtaljeryttare.se, 

och telefon  

070-781 69 10. Telefontid på 

kansliet är måndag, onsdag 

och fredag klockan 12.00-

13.00. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Egab/Desktop/Ridklubben/Nyhetsbrev/1702/www.ridklubbennorrtaljeryttare.se
file:///C:/Users/Egab/Desktop/Ridklubben/Nyhetsbrev/1702/www.ridklubbennorrtaljeryttare.se
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/aktivitet-anm%C3%A4lan/h%C3%B6stlovet-2018-40604900
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/aktivitet-anm%C3%A4lan/h%C3%B6stlovet-2018-40604900
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/hem/lediga-tj%C3%A4nster-jobba-hos-oss-35823500
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/ridskolan/upps%C3%A4gning-av-abonnemang-33046717
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/klubben/bli-medlem-12585787
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/aktivitet-anm%C3%A4lan/restplatser-40348669
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/aktivitet-anm%C3%A4lan/restplatser-40348669
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/aktivitet-anm%C3%A4lan/t%C3%A4vlings-inspirationstr%C3%A4ffar-40612401
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/aktivitet-anm%C3%A4lan/t%C3%A4vlings-inspirationstr%C3%A4ffar-40612401
https://www.facebook.com/groups/335573533210855/
https://www.facebook.com/groups/335573533210855/
https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vla-med-rnr-2018-16446137
mailto:ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se
mailto:ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

