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Välkommen till vårterminen 2019
Vårterminen pågår from onsdagen den 2 januari tom tisdagen den 18 juni och
innefattar 24 veckor.

Kom ihåg att du kan rida 2 ggr/v med 10 % rabatt på ditt andra ridtillfälle i veckan! Detta
erbjudande gäller alla ordinarie ridgrupper. Vid intresse anmäl till kontoret. Kom ihåg att detta
gäller även familjer med fler ridande (en elev med ordinarie betalning samt övriga ridande
familjemedlemmar 10% rabatt) dock inte då den ena rider i FU- grupp, tävlingsgrupp, talanggrupp
eller specialen, gäller endast då båda rider i ordinarie ridgrupper som är miniknattar, ridlekis, 45
min grupp samt 60 min grupp.
Samling före ridlektionerna är 30 minuter för 45-minutersgrupper. Ridlekis, miniknattar och
handikappgrupperna börjar vid utsatt tid med samling. Övriga grupper sker samlingen 20 minuter
före utsatt ridtid. I ridpassen ingår upp- och avsittning, justering av stigläder och dylikt, allt för din
och hästens säkerhet.
Att driva Caféverksamheten ideellt är en nödvändighet. Att anställa personal till Café Spiltan skulle
leda till höjda priser på sortimentet men framförallt skulle också ridavgiften behöva höjas ordentligt
vilket vi bedömmer som ohållbart – med andra ord, vi är helt beroende av att ni ställer upp ideellt
för att kunna erbjuda Caféverksamheten. Vid våra helgaktiviteter på söndagar har caféet tidigare
bemannats av våra ordinarie timmesgrupper. Exakt hur upplägget blir för våren finns det ännu
inget styrelsebeslut på, men väntas inom en snar framtid. Datum för er grupps bemanning och
vidare info kommer ut innan ht-19 är slut.
Observera att vi har ordinarie lektionsverksamhet även på lov och röda dagar, om inget
annat anges på ”Planering vt-19”. De som rider miniknattar varannan vecka, rider även
vilodagar.
Alla ridande elever skall vara medlemmar, årsavgift: juniorer 300 kr, seniorer 400 kr, avgiften
faktureras.
Fakturan för terminsavgiften delas upp på två förfallodatum, betalningen skall ske senast 31/12
och 28/2 för att få ordinarie ridpris (rabatterat pris) För er som väljer flexbetalning är fakturan på
terminsavgiften uppdelad på 5 förfallodatum. Se aktuella prislistor på hemsidan.
http://www.ntrk.org/Lektionsinformation/ridgrupperridlararepriser/
På terminens faktura som alltid kommer via mail, finns det mer än en betalningsperiod.
Lägg in flera betalningar på en gång eller spara fakturan. Du hittar även dina fakturor på
Minridskola.se.
Om du mot förmodan inte har möjlighet att fortsätta din ridutbildning under höstterminen
behöver vi ha din uppsägning senast den 10/5 för att hinna med planering av höstens
ridgrupper.
För att få godkända avbokningar dvs godkända för att senare användas till igenridning,
krävs att du avbokar dem via Minridskola.se, alltså ej längre via mail till ridskolan. Vid
återbud senare än kl. 12.00 önskar vi ändå att du lämnar återbud och då via telsvararen
eller mail, så vi vid behov kan fördela om hästarna. Skulle du stöta på problem vid
inloggning på Minridskola, ber vi dig ta kontakt med kontoret snarast möjligt, så vi kan
hjälpa dig. Igenridningar bokas via kontoret och än så länge inte via Minridskola.
Du kommer att rida samma tid vt-19 som ht-18, om ingen annan information ges. Önskar du byta
grupp inför vt-19 eller rida en gång till/vecka kontakta din ridlärare, vår elevcoach Hanna eller
Maria på kontoret via mejl info@ntrk.org eller telefon 016-35 89 60, kontoret är bemannat främst
vardagar 9-14.
Mvh Nyby Torshälla Ridklubb
_______________________________________________________________________
Nyby Torshälla Ridklubb
016-358960 kontor
Mejl: info@ntrk.org
Folkestavägen 2
016-358120 stallet
644 31 Torshälla
076-9457877, 076-7701761 www.ntrk.org

