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Klubben fyller 50 år nästa år – 

vill du vara med i festkommittén? 

Har du förslag på hur vi ska fira? 

Vill du vara med och planera? 

Maila till kansliet på 

ridskolan@ridklubbennorrtaljerytta

re.se  och tala om att du vill vara 

med! 

 

Årsmöte 2020 

Rita in 16 februari klockan 15.00 i 

kalendern redan nu, då hålls 

årsmöte i Ridklubben Norrtälje 

Ryttare. 

 

Några ord från 

Kerstin på kansliet  

Det är så trevligt att 

jobba här, även om 

det sker på distans 

till största del! 

 

Just nu är det mycket tryck på 

ridlägeranmälningarna till 

sommaren 2020, och jag vill gärna 

påminna om att när ni anmäler så är 

det både ”informationsformuläret” 

(namn, storlek på häst, allergier 

etc.) och betalningen som ska göras 

för att bokningen ska vara 

komplett. 

 

...och några ord från styrelsen 

Vad roligt det är att det händer så 

mycket i föreningen just nu!  

 

Om ni vill hänga med i vad 

styrelsen jobbar med, så hittar ni 

sammanfattningar från 

styrelsemötena här på hemsidan. De 

publiceras så snart protokoll från 

senaste mötet är justerat och klart. 

 

Är du intresserad av att vara 

engagerad i styrelsens arbete? Inför 

årsmötet 16 februari 2020 kommer 

valberedningen att söka efter just 

dig som vill vara med – vet du 

redan nu att du är intresserad får du 

väldigt gärna höra av dig till 

kansliet, som förmedlar kontakt 

med valberedningen! 

 

 2019-10-25 

Höstlovet vecka 44 – teorivecka, igenridning, aktiviteter 

Nästa vecka är det äntligen höstlov! Höstlovet är teorivecka, och alltså ingen 

vanlig abonnemangsridning. Du som är elev på ridskolan är välkommen att 

anmäla dig till alla de aktiviteter som ingår i teoriveckan.  

 

Utöver teoripassen finns en mängd andra roliga kurser och aktiviteter att 

anmäla sig till. Du hittar mer information om höstlovet på hemsidan.  

 

Stor efterfrågan på privatlektioner 

Vi har fått många förfrågningar om privatlektioner att köpa på hemsidan, och 

vi jobbar på att få fram nya tider. Om du är väldigt sugen att boka upp tid för 

privatlektion – kontakta kansliet, så ska vi försöka hitta enstaka tider.  
 

Stallvärdar – goda förebilder i stallet 

Det är en fröjd att se så många kompetenta, duktiga stallvärdar på vår 

ridskola. Ni är fantastiska förebilder för de mindre barnen! Att hjälpa andra är 

också ett sätt att lära sig själv. Som stallvärd kommer man också att lära sig 

att ”hjälpa lagom”, så de mindre barnen har en bra möjlighet att lära sig hur 

man är i ett stall, tar hand om och hur man umgås med hästar, hur man leder 

en häst och hur man gör när man förbereder hästen för ridning både i stallet 

och i ridhuset. Läs mer om hur också du kan vara med att 

vara stallvärd, oavsett om du är ungdom eller vuxen.  

Uteboxar 

Som du säkert har sett håller vi som bäst att bygga upp 

uteboxar bredvid vägen längs med A-stallet. Boxarna 

kommer att vara klara nu i slutet på oktober.  

 

Ny prislista 2020 – och terminsplanering 2020 

Prislistan för 2020 hittar du här. Inför 2020 ligger 

lektionspriset för juniorer i basgrupper stilla (utan höjning). Vi har gjort en 

del justeringar på seniorpriserna, samt på priserna för special-, tränings-, och 

tävlingsgrupperna. 

 

Som vanligt är utgångspunkten för prislistan att vi ska kunna balansera 

klubbens kostnader, och vi är en ideell förening som inte ska göra vinst – 

målet är att möta medlemmarnas efterfrågan på häst- och ridverksamhet med 

hög kvalitet, till ett så lågt pris som möjligt. På kostnadssidan är våra största 

poster löner till personalen (vi har kollektivavtal för våra anställda med 

avtalsenliga löner, försäkringar och pension), inköp och omvårdnad av hästar, 

foderkostnader, och underhållskostnader för anläggningen. 

 

Vårterminen 2020 sträcker sig mellan 6 januari och 31 maj, och höstterminen 

2020 mellan 24 augusti och 20 december. Ridåret kommer att innehålla totalt 

38 ridtillfällen. Som vanligt delas betalningen upp på lika stora 

månadsfakturor varje månad, och under 2020 kommer betalningen att delas 

upp på 9 stycken fakturor. 

 

Sommarens ridläger 

Om vi ändå är igång med att tänka framåt, slår vi gärna ett extra slag för att 

sommarens ridläger finns ute på hemsidan och det är hög tid att boka för att 

säkra din plats. Vi har fyllt på med fler läger, bland annat ett 

Övernattningsläger i augusti, och ytterligare kvällsläger. Läs mer och boka på 

hemsidan.  
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