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Voltigekurs med Nina
Fritzell!
Den 28 och 29 juni har vi
förmånen att ha Nina
Fritzell hos oss för en
voltigekurs!
Nina är internationell
voltigedomare, och
framgångsrik
voltigetränare i Australien.
Nina är "uppvuxen" på
Vigelsjö Ridskola och
Ridklubben Norrtälje
Ryttare, hon har ridit och
tävlat för oss, och också
jobbat som instruktör på
ridskolan.
Voltige är en av
ridsportförbundets grenar,
där man tävlar i en
obligatorisk och en fri
avdelning (kür) där man
har egen vald musik.
Här på hemsidan kan du
anmäla!

Terminsavslutning – KNYTKALAS – 16 juni!
Den 16 juni från klockan 18.00 bjuder vi in till knytkalas på ridskolan. Ta med det du vill
äta och dricka, grillen kommer vara igång om man vill grilla något. En filt att sitta på kan
vara bra också. Ungdomssektionen ordnar lekar, brännboll och/eller kubb. Välkomna!
Höstens lektionsschema
Höstterminen startar igen måndag 6 augusti. Ett preliminärt lektionsschema finns på
hemsidan här.
Alla höstterminens fakturor skickas ut via e-mail den här veckan, första förfallodatum
är 25 juli (för augustis ridning). Om du inte fått någon faktura och ska fortsätta rida –
hör av dig till kansliet.
Ny instruktör – välkommen Tina!
I mitten av juni börjar Tina Nilsson hos oss som instruktör. Tina är Svensk Ridlärare
nivå II, och en närmare presentation av Tina kommer inom kort på hemsidan.
Välkommen Tina!
Funktionärsaktivitet – 6 juni 16.00
Alla våra helt fantastiska tävlingsfunktionärer
som hjälpt till under vårens tävlingar är
välkomna på avslutning på tävlingsterminen 6
juni från 16.00 och framåt! Anmäl här på
hemsidan om du kommer.
Ridläger
Vi har satt in ett extra dagridläger 2-4 juli då daglägren tog slut väldigt fort. Det finns
också platser kvar på minidagläger, några platser kvar på övernattningsläger 1-5 juli,
samt på helgläger med tema hoppning 30 juni-1 juli. Läs mer och anmäl på hemsidan.
GDPR – General Data Protection Regulation – personuppgiftshantering
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. På hemsidan under fliken
Klubben/Integritet och personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.
Ny häst i stallet
Här i dagarna har vi fått en ny kollega i stallet – Billy! Billy
heter egentligen Tarmon Hurricane, han är 10 år gammal, och
C-ponny (138 cm i manken). Han går just nu isolerad i hage,
och kommer slussas in i verksamheten under sommarens
ridläger.

Kontakt kansliet
Mail till kansliet är
ridskolan@
ridklubbennorrtaljeryttare.
se, och telefon 070-781 69
10. Telefontid på kansliet
är måndag, tisdag, onsdag,
fredag 12.00-13.00.

Tävlingar i juni
Vi har några tävlingar kvar hemma på anläggningen den här
terminen:
3 juni - pay and ride
6 juni – lokala dressyrtävlingar
10 juni – pay and jump
Du kan läsa mer om våra tävlingar på hemsidan under Tävling!
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