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ÅRSMÖTE
SÖNDAGEN 26/2
KLOCKAN 15.00
LOMMARSKOLAN
Dags igen för klubbens
medlemmar att säga sitt!
Stadgeenlig dagordning för
årsmöte kommer att gås
igenom, med frågor såsom
verksamhetsberättelse och
ansvarsfrihet för styrelsen,
samt val till olika
förtroendeuppdrag.
Dagordning och
verksamhetsberättelse hittar du
här på hemsidan.
Det blir också diplomutdelning
till alla klubbmästare och
vinnare i poängjakten.
Under januari har styrelsen
skickat ut en enkät till våra
(befintliga och gamla)
medlemmar. På årsmötet
kommer vi att presentera
resultaten, och ha en diskussion
kring de svar som kommit in.

Norrtälje Räddningstjänst
på besök på ridskolan för
att öva hästhantering

Pris för bästa barn- och ungdomsförening!
På Norrtälje Idrottsgala blev Ridklubben Norrtälje Ryttare förärade
priset för bästa barn- och ungdomsförening, och fick ett stipendium
på 25 000 kronor – bästa klubben!

Vi söker ridlärare
Vi söker en utbildad ridlärare till vårt instruktörsgäng, läs mer på
hemsidan här!
Sportlovet
Snart är det sportlov, och vi erbjuder en massa aktiviteter – gå in på
hemsidan här och läs mer. Vi kommer bland annat att ha hästfritids
varje dag klockan 9-16, med hjälp av stipendiet vi fick som bästa
barn- och ungdomsförening!
Allsvenskan
Snart drar vårens allsvenskatävlingar igång, och vi har så klart lag
med; ett dressyrlag för stora hästar och ett hopplag för ponnier.
Under våren tävlar vi i division III, och till hösten kör vi division II.
Här kan du läsa mer.
Ungdomssektionens bloggare
Missa inte ungdomssektionens bloggare, du hittar dem på
hemsidan här.
Medlemsavgift 2017
Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för 2017 så din försäkring
gäller! Här hittar du inbetalningsuppgifter.
Sponsorer sökes – hinderstöd och infångare
Inför årets tävlingar i hoppning och WE har vi behov av att
komplettera med ytterligare några hinderstöd, samt infångare.
Vill ditt företag synas hos Norrtäljes bästa barn- och
ungdomsverksamhet?
Ett par infångare kostar cirka 3 000 kronor, och ett par hinderstöd
kostar cirka 1 000 kronor. Kontakta Leila Bull på telefon 070-582
04 22 om du vill synas hos oss!
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