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Telefon 070-781 69 10 

 

 

Klubben fyller 50 år nästa år! 

Har du förslag på hur vi ska fira? 

Maila tankar och förslag till 

kansliet på 

mailto:ridskolan@ridklubbennorrtal

jeryttare.se 

 

Rabatt på klubbkläder 

10% rabatt på klubbkläder i vår 

shop hos Prima4you fram till 16 

oktober. Ange norrtäljeryttare som 

rabattkod i kassan. Här kommer du 

till vår shop. 

 

 
 

Vigelsjö Cup 
Nu är höstterminens Vigelsjö Cup 
igång! Kvaltävling ett är genomförd 
– det är verkligen en tuff tävling 
kan vi redan konstatera!!! Siktet 
inställt på finalen för många, läs 
mer här om hur det går till! 

 

 

 2019-09-30 

 

Höstlovet – teorivecka, igenridning, aktiviteter 

Under höstlovet vecka 44 har alla abonnemangselever teorivecka – det 

innebär att det inte är några uppsuttna lektioner, utan vi har en uppsättning 

teoriaktiviteter som du kan gå på istället. Du väljer själv vilken dag och tid du 

vill vara med, och du kan vara med på hur många av teoriaktiviteterna du 

vill! 

 

På höstlovet finns också ett antal igenridningstillfällen inlagda, där du som 

avbokat på grund av sjukdom tidigare under höstterminen kan rida igen. Du 

hittar tider och anmälan i höstlovsprogrammet på hemsidan. 

 

Under höstlovet finns det också en mängd andra aktiviteter att boka in sig på 

– privatlektioner, temalektioner, dagridläger, med mera! 

 

Här hittar du hela höstlovsprogrammet. 

 

Välkommen Lillefix 

Välkommen till oss Säbys Lucky Lillefix! Lillefix är 

en New Forest, D-ponny, född 2008 som så sakteliga 

slussas in i ridskolans verksamhet – trygg, snäll och 

söt! 
 

 

Vigulfs Äventyrsbana – träningstävling för de 

yngsta 

Under höstlovet vecka 44 (närmare bestämt söndag 3 november) är det 

premiär för Vigulfs Äventyrsbana, som är en träningstävling för de yngsta 

som rider i Lek&Lär-grupp. Man tävlar i lag bestående av två ryttare och en 

häst, och banan består av diverse klurigheter. Man kan ha ledare med sig om 

man behöver det. Läs mer och boka i höstlovsprogrammet! 

 

Träningsdagboken 

Här på hemsidan hittar du en träningsdagbok, 

superbra redskap för att föra dagbok över sin ridning 

och utveckling! Under höstlovet kommer vi att ha ett 

par tillfällen med genomgång och tips kring 

träningsdagboken som en del i teoriveckan.  

 

Ridläger 2020 

Under vecka 40 kommer vi börja presentera programmet för alla våra 

ridläger 2020! 
 

Prislista 2020 

I slutet av oktober kommer prislistan för 2020 presenteras, i samband med att 

klubbens budget för nästa år klubbas av styrelsen. 
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