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FÖLJANDE GÄLLER
FÖR ABONNEMANGSRIDNINGEN UNDER
PÅSKEN:
Fredag 14/4 endast
grupperna 16.10 och 17.00
rider som vanligt, övriga
abonnemangsgrupper ingen
ridning
Lördag 15/4 ingen
abonnemangsridning
Måndag 17/4 ingen
abonnemangsridning
Tisdag 18/4 ingen
abonnemangsridning
Onsdag 19/4 ingen
abonnemangsridning
Torsdag 20/4 alla grupper
från klockan 16.00 och hela
kvällen rider som vanligt
Fredag 21/4 gruppen 15.20
rider som vanligt, övriga
abonnemangsgrupper ingen
ridning
Fredag 21/4 18.00
igenridningsgrupp som
vanligt
Lördag 22/4 lektioner som
vanligt
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Påsklovet närmar sig med stormsteg!
Under påsklovet kan du vara med på många roliga aktiviteter på
ridskolan. Temat under påsklovet kommer att vara tävling, och vi
kommer bland annat ha blåbärshoppning, lingondressyr och hallonWE!
Läs mer på hemsidan under Aktiviteter och Anmälan!
Bidrag från Konug Gustaf V:s 90-årsfond till
ungdomsverksamheten!
Ridklubben har fått ett bidrag från Konung Gustaf V:s 90-årsfond för att
fortsätta bygga upp ungdomsverksamheten!
Vi söker nu en erfaren fritidsledare som vill jobba 3 eftermiddagar per
vecka, totalt ca 10 timmar/vecka fram till sommaren. Är du intresserad,
eller känner du någon som kan vara? Kontakta styrelsens ordförande
Erika Örling på e-mail erika.orling@gmail.com.
Sponsring från Lions Club Norrtälje och från HEMRIK
Stort TACK till Lions Club Norrtälje och till HEMRIK som sponsrar
klubben med varsitt par hinderinfångare! Dessa kommer så klart finnas
på plats med sponsorernas logotyper, i tid till våra lokala hopptävlingar
13-14 maj.
Allsvenskan
Allsvenskan är i full gång! Ponnyhopplaget division III har varit ute på
första omgången i Botkyrka, och tog en fin fjärdeplacering med sig hem!
1 april är det dags för andra omgången.
Den 2 april är det också dags för storhästlaget i dressyr att dra igång sin
allsvenska division III, med tävlingar i Bromma.
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RIDKLUBBEN
NORRTÄLJE RYTTARE
SÖKER:
RIDINSTRUKTÖR
75-100%
(tillsvidareanställning)
och
FRITIDSLEDARE
25%
(visstid under våren, med
möjlig förlängning i höst)

Lokala tävlingar på
Ridklubben Norrtälje
Ryttare 2017:
1 maj – WE – Mälarcupen
13 maj – hoppning – storhäst
14 maj – hoppning – ponny
26 augusti – dressyr – storhäst
27 augusti – dressyr – ponny
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Lokala/regionala tävlingar hos Ridklubben Norrtälje Ryttare 2017
Förutom våra klubbtävlingar, har vi också 2017 ett antal större tävlingar
planerade:
•

1 maj har vi lokal tävling i Working Equitation. Denna tävling är
också en deltävling i Mälarcupen

•

13-14 maj har vi lokal tävling i hoppning (storhäst på lördagen och
ponny på söndagen)

•

26-27 augusti har vi lokal/regional dressyrtävling (storhäst på
lördagen och ponny på söndagen)

Var med som tävlingsfunktionär – och var med på ”funktionärssöndag”!
Kom med och var funktionär! Det är roligt att ”funktionära” – man får
vara med mitt i där det händer på tävlingen, tillsammans med sina
klubbkompisar, och man lär sig jättemycket och har roligt under tiden.
Dessutom får man se många fina hästar och duktiga ryttare!
Man behöver inte ha hästvana och man behöver inte ha varit med som
funktionär förut – vi behöver glada funktionärer till parkering,
dörröppning, framridningen/ framhoppningen, bygga bana, sätta upp
skyltar, kaffekokning och fikaförsäljning, med mera! När du är med som
funktionär får du så klart fika och funktionärsmat, och det finns alltid en
tävlingsledare som delar ut arbetsuppgifter och håller i hela tävlingen.
När du är med som funktionär så har du sedan möjlighet att vara med
på ”funktionärssöndag”. Detta är en dag på klubben med ridning och
andra aktiviteter, bara för funktionärerna som har hjälpt till under
våra tävlingar. Om vädret är bra grillar vi kanske lite korv också!
Hur gör man för att vara med på funktionärssöndag?
• Var funktionär på 3 klubbtävlingar under en termin. När vi har
klubbtävling behövs 6-8 funktionärer mellan ungefär 9.00-13.30, och
tävlingarna är oftast på söndagar. Funktionärssöndag för
klubbtävlingsfunktionärer kommer att ordnas i slutet på varje termin!
• Var funktionär en heldag på våra lokala/regionala tävlingar. När det
är lokala tävlingar behövs ca 15 funktionärer mellan 7.30-17.00, och
tävlingarna är oftast på lördagar och söndagar. Funktionärssöndag för
stortävlingsfunktionärer kommer ordnas i nära anslutning till tävlingen
man hjälpt till på.

