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Några platser kvar på
sommarens ridläger!
Läs mer på hemsidan under
Kurser & aktiviteter/Ridläger

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, 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.
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.
Vi behöver funktionärer till
höstens lokala dressyrtävlingar
26 och 27 augusti, samt till
alla klubbtävlingar under
höstterminen. Läs mer här.
Naturligtvis kommer vi ha
funktionärssöndagar även i
höst, vi återkommer med
datum!
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Tack Roslagens Sparbanks Stiftelser för fantastiska 100 000 kronor!
Ridklubben Norrtälje Ryttare har fått 100 000 kronor ur Roslagens
Sparbanks Stiftelser att använda för ombyggnation av stallet! Under
sommaren kommer alla spiltor byggas om till boxar, och målet är att ha
allt klart lagom till terminsstarten i höst.
Terminsdata
Vårterminen avslutas med måndagsgrupperna den 12 juni, och sedan tar
ridlägren vid.
Höstterminen startar igen den 12 augusti med lördagsgrupperna.
Uppdateringar av grupper och ridtider läggs ut på hemsidan i
månadsskiftet juni/juli, och ni får naturligtvis också information
hemskickad tillsammans med höstens fakturor (dessa skickas ut i slutet
av juni).
Tävlingar i maj
Vi genomförde jättelyckade tävlingar under maj – både Working
Equitation och hoppning för både stora hästar och ponnier. Vi fick
vackert väder, se fina ekipage, och naturligtvis var våra funktionärer i
världsklass! Vårens tävlingar, inklusive klubbtävlingarna, har givit ett
fint tillskott till klubbens kassa på ca 35 000 kronor!
Funktionärssöndagar
Den 21 maj hade vi vår första funktionärssöndag, där ett gäng glada
funktionärer red WE och grillade hamburgare, och den 28 maj var det
dags för funktionärssöndag med tema hoppning – lagtävling och grillning
även då! TACK alla underbara funktionärer!

Allsvenskan – heja på ponnyhopplaget som är i final
Glöm inte att heja på ponnyhopplaget som hoppar final i division 3 i
allsvenskan den 4 juni i Hölö!

