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Hej, alla medlemmar! 
 

Tiden flyger fram och vi börjar att närma oss jul,  

så här kommer årets andra och sista månadsbrev. God läsning ☺ 

 

Vi går mot kallare tider i Norr Amsberg och det börjar bli dags att ta fram varmare kläder. 

Under hösten har vi haft Mulles caprilli där deltagarna fick känna på hur det är att delta i en 

tävling, fast utan placeringar. En mycket lyckad dag där våra elever imponerade stort med 

sitt engagemang och sin glädje. 

Vår ungdomssektion har även haft den populära Spökkvällen som enligt dem är årets 

höjdpunkt. Inget slår att skrämma slag på folk och skriken ekade högt i Amsbergs skogar.  

 

Den 22/10 hade vi Öppet stall där vi presenterade styrelsen, ungdomsstyrelsen och vår 

verksamhet. Det bjöds på fika, hästskokastning och godisregn. Vi hade även en 

tipspromenad med fokus på ridklubbens historia och bakgrund. Är ni nyfikna på att veta mer 

om vår historia, kan ni gå in på vår hemsida och läsa under ”om oss/historik”. Det finns även 

ett infohäfte i klubbrummet.  

 

Under hösten har vi fått två nya ridinstruktörer i vår verksamhet. Carin Ståbi har vi redan 

presenterat och nu har vi glädjen att även presentera Matilda Almqvist som har lektioner på 

tisdagar och onsdagar. Matilda är 21 år och pluggar till lågstadielärare. Hon säger själv att 

hon är uppvuxen på ridskola och rider just nu på Hedemorabygdens ridklubb där hon främst 

hjälper till att rida deras unga hästar. Andra roliga fakta om Matilda är att hon har en katt 

som heter Kurt och en hund som heter Mixie. Både Carin och Matilda är duktiga ryttare och 

är stor tillgång för klubben då de hjälper oss att rida till våra hästar. 

 

Så vad mer har hänt? Laguna har blivit såld och har fått ett nytt hem. Valackerna var så 

bråkiga i hagen att vi fick dela upp dem i två hagar. Cumeen drömmer fortfarande om en 

karriär som hårdrockstrummis och dunkar på boxdörrar så fort han får chansen. Han verkar 

ha fått en ny bandmedlem i form av Ludde, men även om vi må uppskatta musik föredrar vi 

att eventuella genrep sker utomhus. Vi måste därför gemensamt försöka få våra aspirerande 

musiker att bli mindre högljudda. Fråga gärna er ridlärare eller stallvärd om tips hur ni får 

pållarna att sluta väsnas. Tydligen kan en kvast vara hjälpsam. ☺ 

 
Kommande aktiviteter: Den 28/12 kommer ett dagläger att anordnas för våra stallvärdar 
och den 29/12 kommer ett dagläger att hållas för elever i grupp 4. Vecka 25 och 26 nästa år 
kommer det som vanligt att anordnas ridläger för elever i övriga grupper. 
 
Valberedning: Föreningen söker med ljus och lykta efter intresserade personer att ingå i en 
valberedning. Då ingen valberedning kunde väljas in på årsmötet fick styrelsen ansvaret att 
ta fram förslag på nya ledamöter. Det här är en process som vi behöver få hjälp med, så om 
du känner att du är intresserad av att ingå en valberedning eller är nyfiken på vad det 
innebär. Skriv till infomejlen, så berättar vi mer. 
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Styrelsen: Vad vore en verksamhet utan en engagerad styrelse? Är du intresserad av vara 
med i styrelsen eller nyfiken på vad vi gör? Håll utkik i våra sociala medier, för där kommer 
mer information. Vi bifogar även i månadsbrevet en beskrivning om vad det innebär att sitta 
i vår styrelse. För tillfället söker vi en ny ordförande och kassör, men gärna även fler 
ledamöter. Skriv till infomejlen om du vill bli kontaktad och få veta mer. 
 
US: Vill du bli mer engagerad eller hänga mer i stallet? Då är de aktiviteter som US anordnar 
en bra början. Håll koll i stallet och i sociala medier efter information och evenemang. 
 
Ungdomsstyrelsen (USS): Ungdomsstyrelsen söker också nya eldsjälar, så om du är nyfiken 
på vad det innebär att sitta i ungdomsstyrelsen kan du prata med tjejerna i USS eller skicka 
mejl till infomejlen. 
 
Stallvärdar: Är du sugen på att veta mer om vad som krävs för att bli stallvärd? Prata i första 
hand med din ridlärare och skicka sen ett mejl till infomejlen. 
 
Ekonomi och försäljningar: Först lite roliga nyheter: Vi har fått 130 000 SEK i hästbidrag av 
Kultur- och fritidsnämnden. Pengarna kommer i första hand att gå till hästinköp, utrustning 
och nytt material. Vi har dessutom fått 1159 SEK av Gräsroten. Det är pengar vi får tack vare 
att ni medlemmar väljer att stötta vår förening när ni spelar hos Svenska Spel.  
Vad gäller försäljningar fortsätter vi att sälja Bingolotter ett tag till och de finns att hämta på 
kontoret. Sista datum att betala för lotter och kalendrar är 23/12. För tillfället finns det även 
fler Klubbrabatten att köpa. Information om vårens försäljningar återkommer vi med efter 
årsskiftet. Alla försäljningar ger viktiga pengar till vår verksamhet och vi vill återigen passa på 
att tacka för era insatser. Vi fick till exempel in 23 758 SEK från Newbody-försäljningen. 
Förtjänsten från allt ni säljer går direkt in i ridklubben, så ni är guld värda! 
 
Ridlekis: Alla ni som gick på ridlekis under höstterminen har kvar er plats nästa termin, 
såvida ni inte säger upp den. Om ni önskar säga upp er plats måste ni göra det senast den 1 
december. Exakt när ridlekis börjar igen är inte helt klart, men det blir i mars efter 
sportlovet. Ni kommer att bli informerade när ett datum är bestämt. 
 
Jullovet och nästa termin: Höstterminen slutar lördag vecka 50. Sen tar hästarna jullov och 
en välförtjänt vila. Vårterminen 2023 börjar vecka 2 (måndagen den 9 januari) och slutar 
vecka 24 (lördagen den 17 juni). Det är lektioner som vanligt under sportlovet, men vi har 
ingen verksamhet på röda dagar eller under påsklovet vecka 15. 
Om ni önskar säga upp er plats måste ni göra det senast 1 december på höstterminen och    
1 juni på vårterminen. Frånvaro anmäls alltid som sms till klubbens mobil 070-6395318. 
 
Ha det gott och som vanligt, har ni några frågor är det bara att höra av er till 
info@norramsbergsrk.se. 
Och glöm inte att följa oss på sociala medier!                                                                                          
 

Vi ses i stallet! 
 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen                                        
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