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Blåbärshoppning –
Lingondressyr –
Hallon-WE
Under hösten kör vi
träningstävlingar för dig
som vill prova på att tävla,
eller helt enkelt vill ha en
spännande lektion i
hoppning (blåbär), dressyr
(lingon) eller WE (hallon)!
Vi samlas och tar in
hästarna från hagen
tillsammans, borstar och
gör iordning. Sedan har vi
genomgång (går
hoppbanan/går igenom
dressyrprogrammet/går
WE-banan), och därefter är
det gemensam framridning
tillsammans med ridlärare.
Sedan rider var och en sin
egen tävlingsrunda. Alla
får rosett! Du anmäler dig
på hemsidan här.
Fritidsgården Dilba
Fritidsgården är i full
gång, och det finns alltid
plats för fler! Fritidsgården
är inte någon inskriven
verksamhet, och alla
medlemmar som är 9 år
eller äldre är välkomna.
Fritidsledare finns på plats
tisdag-fredag 14.30-17.30.
Läs mer på hemsidan!
Kontakt kansliet
Mail till kansliet är
ridskolan@ridklubbennorrt
aljeryttare.se, och telefon
070-781 69 10. Telefontid
på kansliet är tisdag-fredag
14.00-15.00, det går alltid
bra att lämna ett
meddelande eller skicka
SMS, så ringer vi upp!

Anläggningen
Den utvändiga målningen av klubbstugan är nu
klar. Förhoppningsvis fortsätter kommunen med
målning av ridhuset och stallen innan vintern.
Invändigt underhåll på anläggningen är ju klubbens
eget ansvar, så i budgeten 2018 försöker vi få plats
med en post för uppfräschning av klubbstugan
invändigt också.
Lunchridning med sopplunch
På onsdagar klockan 11.00-11.45 har vi lunchridning med Sara Forsberg. Hästarna är
sadlade och klara när du kommer, du rider lektion 45 minuter, personalen tar hand om
hästen efteråt, och det finns sopplunch uppdukad i klubbstugan – upplagt för att hinna
både rida och äta lunch innan man ska tillbaka till jobbet. Läs mer på hemsidan!
Privatlektioner
På hemsidan har vi en ny flik under Kurser & Aktiviteter där vi lägger upp lediga tider
för privatlektioner. Om du vill rida privatlektion men ingen av tiderna passar dig,
kontakta kansliet så kan vi säkert lösa det. Läs mer om privatlektioner här!
Ledstjärnor i vår verksamhet
Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola är en klubb och ridskola för alla.
För att förtydliga ännu mer vad vår klubb och ridskola står för, har vi tagit fram några
enkla ledstjärnor:
Gemenskap – alla är välkomna, vi bjuder in varandra, vi ser varandra, och hjälper
varandra
Ärlighet och mod – vi pratar direkt med varandra, inte om varandra – modiga, ärliga,
trevliga i ton och bemötande
Respekt – vi visar respekt för varandra, för hästarna, och för våra gemensamma regler
Fakturor och påminnelser
Vi påminner om att alla terminens månadsfakturor skickats ut, och att förfallodagen är
den 25:e i varje månad. Elettra på kansliet får lägga en del tid på att skicka
påminnelser, och det är ju tid som vore bättre för oss alla om vi kunde lägga på
aktiviteter i stallet istället :-) I oktober hoppas vi ha en autogirolösning på plats också.
Satsning på Unga Ryttare 2018
Stockholms Läns Ridsportförbund planerar även under 2018 en satsning för Unga
Ryttare. Vill du söka, och behöver rekommendation från klubben? Hör av dig till
ridskolechef Leila på ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se så hjälps vi åt med
ansökan! Läs mer om satsningen här.
Tävlingar
Under september har lagen i ponnyallsvenskans division 2
varit ute och tävlat. I skrivande stund vet vi inte om lagen gått
vidare till finalerna i oktober, men alla ekipage har verkligen
varit jätteduktiga! I hopplaget gjorde för övrigt Milou lagdebut
tillsammans med Kajsa, med betyget mycket väl godkänt!
Just idag den 24 september avgörs också Mälarcupen i WE,
där RNR har har ett antal ekipage med och tävlar (och där vi
stod som arrangörer för den första omgången i maj). Här kan
man läsa mer och se resultaten!
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