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Anläggningen
• ett antal spiltor byggs om
till 8 nya boxar under
sommaren
• alla byggnader ska målas
om av Kommunen (som
äger och förvaltar
anläggningen),
förhoppningsvis klart till
höstens terminsstart
• brandsyn av hela
anläggningen gjord
tillsammans med
Kommunen
• nytt underlag i ridhuset
läggs in under sommaren
Hästarna
• översyn av hästflottan
pågår, en del förändringar
kommer ske under hösten
Personalen
nya och nygamla kollegor:
• Elettra Sonedotter –
jobbar från juni i kansliet
och som instruktör
• Sara Forsberg – börjar i
augusti som instruktör
och hästansvarig
• Louise Welin – börjar i
augusti som fritidsledare
och instruktör
och som tidigare:
• Leila Bull – ridskolechef
och instruktör
• Sandra Nicolin – hästoch stallskötare,
instruktör
• Beatrice Ahlström – hästoch stallskötare
• Linda Åsbom – häst- och
stallskötare
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Tack för en fantastiskt kul vårtermin!
I början av året genomförde vi en enkät bland medlemmarna, för att ”ta
tempen” på verksamheten, och höra var vi behöver utvecklas ännu mer.
Resultaten kan sammanfattas i tre områden
▪ anläggningen
▪ personal
▪ hästar
det vill säga de tre grundstenar hela verksamheten vilar på. Vi har uppnått en hel
del saker redan under våren (se här till vänster några punkter), och fortsätter så
klart vidare under hösten!
En sak som har varit extra rolig under vårterminen är allt stöd vi fått till
verksamheten, bland annat
▪ 100 000 kronor från Roslagens Sparbanks Stiftelser för att bygga boxar
▪ 20 000 kronor från Konung Gustaf V:s 90-årsfond för satsning på
fritidsgården
▪ fantastisk sponsring av Flygfyren, Lättviktsmotor, Lions, Hemrik,
Anjous Potatis, med flera i samband med våra tävlingar
▪ ett stipendium från Norrtälje Kommun/Kultur- och fritidsnämnden för
klubbens barn- och ungdomsverksamhet
▪ ett investeringsbidrag för anläggningsutveckling från Norrtälje Kommun
▪ och verkligen inte minst – vilken uppslutning av medlemmar som varit
funktionärer på våra tävlingar under våren!
Stallfritidsgården startar i höst
I augusti drar vår stallfritidsgård igång. Louise kommer att hålla i den tisdag –
fredag varje vecka, ca 14.00-19.00. Fritidsgården är inte någon inskriven
verksamhet, alla som är medlemmar i klubben är välkomna att vara med.
Fritidsgårdens aktiviteter kommer naturligtvis att hänga ihop med vad som
pågår i stallet under eftermiddagarna, och mer information om fritidsgården
kommer i augusti.
Vi fortsätter också med stallvärdar på lördagarna, även det håller Louise i. På
söndagarna har vi söndagsstallvärdar, det är Sandra som håller i det.
Första fakturan för höstterminen – förfallodatum 25 juli
Alla höstterminens månadsfakturor har skickats ut, och den första har
förfallodatum 25 juli.
Inom kort kommer möjlighet till autogirobetalning av månadsfakturorna att
finnas, vi återkommer med det.
Sponsring – utan att det kostar något extra
Vi vill passa på att påminna om två bra sätt att sponsra ridklubben, utan att det
kostar dig någonting extra
▪ Gräsroten hos Svenska Spel – pengar tillbaka till den klubb man valt hos
Svenska Spel: https://www.svenskaspel.se/grasroten
▪ Sponsorhuset – pengar tillbaka både till dig själv och till den klubb man
valt om man handlar via Sponsorhuset när man gör inköp på nätet:
https://www.sponsorhuset.se/rknorrtaljeryttare/
Start för höstterminen – välkomna tillbaka i augusti!
Höstterminen startar igen den 12 augusti med lördagsgrupperna. Ny gruppplanering finns på hemsidan, några ändringar men mycket är sig likt!

