Ridskolan
Vinterterminen
Vinterns ridtermin startar v.48 och pågår till v.10. Fakturor har skickats ut. Om ni önskar
avsluta er plats eller önskan om att byta dag eller tid meddela oss snarast via
info@skogslotten.com. Uppsägning av plats ska ske senast söndag v.44, annars debiteras hela
kursavgiften. Även medlemskap till föreningen för 2022 finns med på fakturorna. Har ni
frågor om medlemskapet mailas de till kansli@skogslottenrf.se
Ridning röda dagar
Vi har ridskolan igång under hela julen/nyår. Endast 24-26/12 samt 31/12 och 1/1 som
lektionerna är inställda. Ska ni resa bort och ej kan komma avboka via minridskola.se så snart
som möjligt så vi kan göra en bra plan för de som rider.
Kurser under jullovet
Vi kommer att arragera jullovs/nyråskurs för barn och ungdomar. Mera info kommer på
hemsidan och vår facebook inom kort
Igenridning
Just nu är det väldigt många fulla grupper och därav svårt att erbjuda igenridningar. De tider
som finns att boka kommer ut på minridskola.se. Kom ihåg att igenridningar är en förmån och
ingen garanti ges för att kunna ta igen samtliga missade tillfällen.
Ridlägren har fyllt bra till kommande sommar och fåtalet platser finns nu kvar på ridläger för
elever med egen häst sommaren 2022. Passa på att säkra sommarens bästa vecka! Platser
finns för barn 6-12 på dagridläger. En perfekt julklapp! Anmälan via www.ridlager.se
Märkesteori
Är nu i full gång. Anmälan till passen hittar ni på minridskola.se.

Föreningsinformation
Webshopen har ett novembererbjudande om en reflex täckväst och vi jobbar på ett barnpaket
med T-shirt/sweatshirt som kan vara perfekt som julklapp. Håll dig uppdaterad genom att
regelbundet kika in på https://srf.seombris.se/
VUXEN I STALLET projektet i samarbete med Norrköpings kommun möjliggör det för
våra barn och ungdomar att hänga i stallet utöver sin ridtid. Tillsammans hittar vi på avsuttna
aktiviteter runt häst och stall. Idag kan man vara på Grimstad måndag 15,15-18 och fredag 1518,15 och på Skogslotten måndag 16,45-19. Finns det några fler föräldrar som skulle vilja
hjälpa till i projektet?? Öka på med en ytterligare dag eller vara vikarie när någon annan är
sjuk… Oavsett så är den som är intresserad av att hjälpa till eller få mer information
välkommen att kontakta Sussi på sussi@skogslottenrf.se
Tävlings Kick off 2022 vecka 3 för Anna Emanuelsson och Lotta Jerhammar Cidheden och
vecka 6 med Susanne Pedersen Almqvist. Inbjudan kommer inom kort på hemsidan.
Grönt Kort kurs 29-30 januari, inbjudan kommer på hemsidan inom kort med all info.
Medlemsfakturor för 2022 kommer snart att skickas ut via mail i första hand och med post i
den mån mailadress saknas. Ni som rider på lektion har fått avgiften ihop med vinterperiodens

ridavgift. Påminner om att gå in i kundinloggen via www.minridskola.se och kontrollera era
uppgifter och i den mån det behövs uppdatera adress, mail eller telefonnummer.

Utvärdering Enkät! Tack till alla er som deltog i vår undersökning som vi skickade ut i
våras. Vi har fått in massor med bra återkoppling från er på vad vi kan förbättra och vad vi
redan i dag gör bra.
Några av delarna som vi börjat jobba med är:


Tema dagar som inte är tävling.
Detta kan innefatta exempelvis hur tar du hand om din utrustning, hyra in föreläsare,
tömkörning mm.



Förtydliga vilka det är som jobbar i stallen.
Vi kommer att fota alla stallvärdar vuxna och barn och sätta in i ramar med namn.
Dessa kommer man kunna se varje dag vid datorerna där man kollar sin häst på
Grimstad och vid sadelkammaren i stora ridskolestallet på Skogslotten.
Även västar eller annan klädsel som förtydligar detta.



Brandövning/Säkerhet.
Vad gör man om det börjar brinna. Om det händer något i stallet, hur går man tillväga
då.



Fånga upp fler vuxna.
Hitta de vuxna som gärna skulle vilja vara mer engagerad på olika plan i ridskolan
eller föreningen framåt.



Luciashowen
Ett uppskattat arrangemang som många uppskattar som vi kommer att fortsätta med.
Årets föreställning kommer arrangeras den 11/12. Se Inbjudan
https://www.skogslottenrf.se/Nyheter/Egnanyheter/lucia1112/

