
    24 januari 2022 

Allmänt om Föreningen Högvretens Ryttare:  

Föreningen Högvretens ryttare är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och därmed också Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi i 

klubbens regi har möjlighet att anordna teorikurser samt träningar för både interna och externa tränare, arrangera tävlingar både internt 

och externt, delta i utbildningar och mycket, mycket mer. Allt i syfte att skapa gemenskap, trivsel och utveckling på alla områden.  

 
 

Hej alla medlemmar!  

Vi lägger ytterligare ett väldigt speciellt år bakom oss och blickar nu fram emot 2022. Tyvärr har klubbens möjlighet att 

arrangera aktiviteter begränsats kraftigt under de två gångna åren och så verkar det fortsätta en tid framöver Vi är dock 

väldigt glada att Ridcentret har kunnat hålla igång sin verksamhet under hela pandemin.  

 

Medlemsavgift 2022 

Medlemsavgiften för 2022 är 320 kronor för juniorer (upp till 18 år) och 370 kronor för seniorer. Du betalar din med-

lemsavgift till plusgiro 18 55 69-1. Ange namn, adress och fullständigt personnr (inkl. fyra sista siffrorna) på inbetal-

ningen. Om du inte uppger personnr kommer du inte att få tidningen Häst&Ryttare.  

Betala gärna så snart som möjligt men senast den sista februari 2022.  

 

Olycksfallsförsäkring för medlemmar. 

Alla medlemmar i föreningar är anslutna till Svenska Ridsportförbundet vilket gör att vi omfattas av en olycksfallsför-

säkring via medlemskapet. Det innebär att du som medlem omfattas av en särskild olycksfallsförsäkring.  

 

Medlemstidningen Häst&Ryttare  

Som medlem i Högvretens Ryttare får Du medlemstidningen Häst & Ryttare, utgiven av Svenska Ridsportförbundet. 

Tidningen ingår i medlemsavgiften och kommer direkt hem i brevlådan. Förutom aktuell information från förbundet kan 

Du läsa om allt möjligt som är av intresse för den ridintresserade.  

 

Planerad verksamhet  

Tyvärr är det svårt att veta vilken verksamhet som Högvretens Ryttare kan genomföra under året. Så håll gärna utkik på 

stallets anslagstavla och på facebook för aktiviteter under året.  

• 19 februari kl 14.00  

Klubben håller årsmöte digitalt (via Teams). Om du vill delta ska du maila till kerstin.solbu@gmail.com senast 

fredagen den 18 februari kl 18.00. Kerstin kommer att maila ut länk till mötet. Länken till mötet kommer även 

att publiceras på föreningens facebook-konto.  

• Clinic med Sofhie Hagen söndagen den 27 mars.   

I slutet av mars hoppas vi kunna genomföra en clinic i ridhuset under ledning av Sofhie. Mer information kom-

mer att publiceras närmare själva aktiviteten.  

• Klubben har ansökt om följande inbjudningstävlingar under 2022.  

- 5 juni Inbjudningstävling i dressyr LB 1, LA 1 och LA 2 

- 12 juni Inbjudningstävling inkl final i dressyrallsvenskan div 3, LB 3 

- September Inbjudningstävling i dressyr 

 

Klubbkläder och hästsaker med klubbmärke!  

Du kan köpa klubbkläder och även schabrak och täcken med klubbens märke. Klubbshopen finns hos prima4you.se – 

sök på Högvretens Ryttare.   

 

Varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår!  

Styrelsen i Högvretens Ryttare  

mailto:kerstin.solbu@gmail.com

