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Restplatser
Vill du prova på att rida?
Eller vill du rida extra en
månad? Nu kan du köpa
restplatser!
Restplats köps för en hel
månads gruppridning
(kommande månad) med
direktbetalning via Payson,
först till kvarn gäller.
Läs mer om restplatser
här!
Tävlingsinspirationsträffar
Intresserad av att tävla i
någon gren? Tävla i lag?
Vill du veta mer om
tävling? Vill du få
inspiration, och öka din
motivation i träningen?
Den första onsdagen i
varje månad har vi
tävlingsinspirationsträffar
– intressanta föreläsare, vi
pratar om laget & jaget,
träningsteman, strategier,
banbyggnadsteknik, med
mera.

Prislista 2019
Prislistan för abonnemangsridning för 2019 är nu klar. Prisjusteringarna är baserade på
lönehöjningar för personalen (vi har kollektivavtal, och lönehöjningarna följer avtal),
prishöjningar från leverantörer, och för 2019 behöver vi också göra en justering för
foderpriserna som gått upp markant till följd av torkan sommaren 2018. Prislistan 2019
hittar du här på hemsidan.
Precis som tidigare räknas ridpriset ut som antal ridgånger för året (41 gånger under 2019)
x lektionspriset för respektive grupp. Denna summa delas sedan upp i 11 lika stora
månadsbetalningar, det vill säga du betalar samma summa varje månad oavsett antal
ridgånger just den månaden (även om till exempel juni och augusti har färre ridgånger är
fakturan på samma belopp som övriga månader). Den tolfte månaden är juni, som inte har
någon betalning 25 juni. I övrigt gäller förfallodatum den 25:e varje månad för återstående
11 månader under året, och betalning erläggs i förskott för kommande månads ridning.
Uppsägningstiden för abonnemang är tre månader.
Månadsavgiften att betala kommer att vara i stort sett oförändrad mot 2018. Det beror på
att antalet ridtillfällen under 2019 kommer att vara färre (41 stycken) jämfört med 2018
(43 stycken). Höjningen motsvarar alltså i princip 2 ridtillfällen färre under året 2019
jämfört med 2018. Se prislistan för mer detalj för just din grupp.
Hantering av abonnemangsfakturor och påminnelser
Från och med november 2018 kommer alla abonnemangsfakturor och påminnelser
hanteras av Svea Ekonomi. Den första fakturan som skickas ut från Svea kommer att ha
förfallodatum den 25:e december, avseende abonnemangsridning januari 2019.
Medlemsavgift 2019 faktureras separat med förfallodatum den 1 januari. I övrigt slussar vi
successivt över till fakturering via Svea.
Ny fyrbent arbetskamrat
Får vi lov att presentera Lillan! Lillan heter egentligen
Glyncoch Miss Jones, och är en pigg och glad B-ponny född
2005. Ridklubben lånar Lillan av familjen Nola fram till
sommaren. Välkommen till oss!

Läs mer och anmäl här!
Ommöblering på
hemsidan
Vi har möblerat om lite på
hemsidan, fliken som
tidigare hette Kurser &
Aktiviteter har blivit
Aktivitet & Anmälan.
Under denna flik ligger nu
också avbokning och
igenridning.
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.

Käpphäst-DM
Den 16 september gick årets Distriktsmästerskap i Käpphäst av
stapeln på Berga Naturbruksgymnasium. Klubben
representerades genom Ella, Ophelia, Wilda, Embla, Wilma
och Saga, som gjorde jättefina rundor i både hoppning och
dressyr. Bra jobbat tjejer!
Klubbmästerskap
Den 30 september går årets Klubbmästerskap i hoppning och dressyr av stapeln. Kom ner
till ridskolan och heja på fina ekipage!
Vill du vara med i tävlingskommittén?
Inför 2019 skulle vi behöva ha lite förstärkning av ännu fler medlemmar till
tävlingskommittén! Kommittén har många uppgifter, bland annat att besluta om
tävlingsdatum och klasser för våra tävlingar kommande år, besluta om typ av tävlingar vi
ska ha (lokala, klubb, pay-and, etc.), hålla i funktionärer och praktiska arrangemang på
tävlingsdagarna, jobba med att hitta sponsorer till priser, se till att vi har fungerande
material, besluta om vilka allsvenskaklasser vi ska anmäla klubben till, med mera med
mera. Kontakta Leila Bull om du är intresserad av att vara med!
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