RK NORRTÄLJE RYTTARES NYHETSBREV
www.ridklubbennorrtaljeryttare.se

2017-11-25
Fritidsgården Dilbas
käpphästar
Under höstlovet
producerades en hel flotta
av tjusiga springare av
deltagarna på
fritidsgården!

Ridläger 2018
Tro det eller ej, men snart är det sommar igen och dags för ridläger! Vi kommer att ha
både övernattningsläger, helgläger, dagläger och mini-dagläger som vanligt.
Sommarens läger är nu öppna för anmälan!
Jullov 2017
Innan det är riktigt dags för sommaren har vi ju ett härligt jullov att se fram emot
också. Jullovets aktiviteter publiceras på hemsidan i dagarna, där kan du läsa mer och
anmäla dig.
Höstterminens abonnemangsridning slutar med fredagsgrupperna den 22 december.
Medlemsenkät
Alla medlemmar har fått en enkät via mail som handlar om verksamheten i klubben
och på ridskolan. Syftet är att följa upp förra årets enkät, och att få ännu mer uppslag
och idéer hur vi jobbar vidare framåt! Enkäten tar inte mer än 10 minuter att göra, och
vi hoppas på många svar.

Årets sista
funktionärslördag
Den 4 november hade vi
årets sista
funktionärslördag, och
firade ut tävlingsåret 2017
med hopptävling! Efter
strålande insatser och stor
spänning bjöd ICA
Kvantum Flygfyren på
smörgåstårta, och
prisrosetter delades ut till
de tävlande lagen. Tack för
tävlingsåret 2017, och vi
ses igen i funktionärsvästarna 2018!

Kontakt kansliet
Mail till kansliet är
ridskolan@
ridklubbennorrtaljeryttare.
se, och telefon 070-781 69
10. Telefontid på kansliet
är tisdag-fredag 14.0015.00.

Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas i Lommarskolans matsal söndagen den 18 februari.
Om du har några förslag och idéer (motioner) som du vill ta upp för diskussion på
årsmötet, så får du gärna kontakta ordförande Erika Örling på erika.orling@gmail.com
Medlemsavgift 2018
I dagarna har fakturan för medlemsavgiften 2018 gått ut till alla medlemmar.
Medlemsavgiften är biljetten till att kunna vara med på alla aktiviteter och kurser hos
oss, och är obligatorisk för alla som rider på abonnemangsridning. I medlemskapet
ingår också en bra olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet!
Administratör/kanslist och ridlärare sökes!
Då Elettra tyvärr kommer att lämna oss i slutet av december söker vi en
administratör/kanslist, samt en instruktör. Är det du, eller känner du någon som känner
någon? En beskrivning av vad vi söker och hur man ansöker finns på hemsidan.
Prislista 2018
Från den 1 januari gäller ny prislista, den finns i sin helhet här. (scrolla ner på sidan
för att komma till prislista 2018). I korthet innebär den för abonnemangsridningen en
höjning på mellan 3 och 9 kronor per lektion (beroende på om du är junior eller senior,
och om du rider 30, 45, 60 eller 75 minuter). Under 2018 kommer abonnemangsridningen att utökas till 43 veckor under året, jämfört med 40 veckor under 2017.
Ponnyavelsutställning 5 november
Den 5 november arrangerade Roslagens Ponnyavelsförening
utställning hos oss, och 4 av våra ponnyer var med
tillsammans med duktiga visare:
Molly Morin - Karismas lilla Kåre 39p, silver och vinnare i
sin klass
Matilda Nygren - Engla Cantus (Bolle) 38p, silver
Katie Rhodin - Liljegårdens Dilba 36p, silver
Madison Rhodin - Karismas TiGer 38 p, silver.
Dessutom belönades våra unga visare med Young Handler Award för sin medvetenhet
och engagemang kring avel och exteriör.
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