
 

 

 

 

 

 
 
 

VÅREN PÅ  
FINNTORP! 
 

HÄNT & PÅ GÅNG!  
 

• NY HEMSIDA 
• SÄKERHETSGENOMGÅNG  
• ÅRSMÖTE I FRK OCH US FRUST  
• DAGS FÖR BETALNING, LEKTION 15-24 
• GRUNDUTBILDNING I RIDNING 
• FINNTORPSCUPEN 

 
 

Vårterminen är i full gång – 3 januari t o m 3 juni. 
Nyss var det december och jul och nu är det mars månad.  
Längtar ni också till uteritter, aktiviteter med FRUST och  
tävlingar med alla fyrbenta älsklingar på Finntorp? 
 

FRUST 2023 

Ordförande: Martin Dahlström 
Vice ordförande: Tindra Lindholm 
Ordinarie ledamöter: 
Isabelle Eriksson 
Tindra Hammarin  
Sara Hugoh 
Ellen Ingelman 
Tilde Ågren 
 

FRK styrelse 

Ordförande: Gabriella Ahlberg 
Koch 
Vice ordförande: Anna Rosén 
Ordinarie ledamöter: 
Nina Borgenstav 
Marina Karlsson 
Michael Landsberg 
Revisor: 
Ellen Weidman Wachtmeister 

      
Nybörjargrupp 

Målet är att ha minst en 
nybörjargrupp varje termin. 

 Nu är det dags för ny uppstart!  
Läs mer på sida 3! 

      

     Det händer i vår 
(tider presenteras på sociala media 

och på anslagstavlan i entrén) 
Påskaktivitet med FRUST 
Familjedagar med fix och 

sommaravslutning. 
            

”PAY & JUMP” 

FINNTORPSCUPEN 
Samla poäng utifrån resultat på 
varje deltävling. Final med fina 
priser! Det går bra att rida alla 

tävlingar alternativt en eller flera 
enskilda tillfällen enligt följande; 

  4/2      Finntorpscupen  P&J 

  26/3    Finntorpscupen  P&J 

  8/4      Finntorpscupen  P&J 

  21/5    Finntorpscupen  P&J 

  28/5    Finntorpscupen   
                 KM DRESSYR 
 

 
www.finntorp.net

Marsbrev från FRK 

http://www.finntorp.net/
http://www.finntorp.net/


LEKTIONSKOSTNAD fr o m lektion 15 t om lektion 24 –  
Den 31 mars ska inbetalningen vara FRK konto tillhanda. Medlems- och ridavgifter betalas till 

Finntorps Ridklubb via bg 5116-7674. Märk inbetalningen med elevens namn + dag/tid eleven rider.  

Förseningsavgift debiteras med 200 kr. 

 

Ordinarie lektioner 

• 260 kr per gång för juniorer x 10 lektioner = 2600 kr 

• 305 kr per gång för seniorer x 10 lektioner = 3050 kr 
Hoppspecial 

• 330 kr per gång för juniorer x 10 lektioner = 3300 kr 

• 390 kr per gång för seniorer x 10 lektioner = 3900 kr  

 

Du räknas som junior fram till dess du fyller 20 år. 

Priserna anges med reservation för eventuell prishöjning hösten 2023. 
 

Höjningen av ridavgifterna beror på det som sker i omvärlden, vilket har föranlett till ökade 

driftskostnader med ett index på 10%. (hö, gödselhantering, foder och dyl.) 

För att hålla nere ridavgifterna kommer vi fortsätta söka fler och större sponsorer och anordna 

aktiviteter som genererar intäkter att använda för att täcka ökade kostnader.    
 

Medlemsavgiften som ni redan har betalat in avser ett kalenderår (jan-dec). Därmed är ni 

försäkrade under ridlektionen och tidningen Häst & ryttare skickas hem i brevlådan.  Ni har 

även möjlighet att deltaga i tävlingar, aktiviteter och meddela intresse att ingå i FRK styrelse  

och ungdomssektionen FRUST. Hör gärna av er till valberedningen om det senare är intressant.   

ahlbergkochgabriella@gmail.com alt marinacarlsson66@gmail.com 
 

Är du ny på ridskolan betalar du medlemsavgiften i samband med din första inbetalning av 

ridavgift. Medlemsavgiften är 300 kr för junior och 400 kr för senior (från 20 år).   

Skicka namn, adress, e-postadress och personnummer till ahlbergkochgabriella@gmail.com 

Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares namn, personnummer, e-postadress och 

personnummer.  
 

Vill du som vårdnadshavare eller anhörig bli stödmedlem och liksom sponsorerna främja vårt 

arbete att i den mån det går hålla nere ridavgifterna?  Då har du möjlighet att betala in 250 kr till 

Finntorps Ridklubb bg 5116-7674 eller via Swish 123 339 56 21. Märk med namn + stödmedlem.   

I stödmedlemskapet ingår inte försäkring och tidning. Önskar du samma förmåner som ett 

ordinarie medlemskap betalar du 300 kr för junior och 400 kr för senior (från 20 år) och 

kompletterar din information med ditt personnummer.  
 

UPPSÄGNING AV RIDPLATS - 

Uppsägning av ridplats ska ske skriftligen och vara klubbens ordförande, Gabriella Ahlberg Koch, 

tillhanda senast 2 månader innan din sista ridlektion på terminen. Om uppsägning ej sker korrekt 

faktureras lektionerna enligt gällande prislista. ahlbergkochgabriella@gmail.com 
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VÅREN 2022 - 
• Vill du rida fler lektioner eller känner någon som vill prova på?                                                         

Vi kan erbjuda plats för barn, juniorer och seniorer.  

Tag direktkontakt med ridlärare Anne Ström: mobilnummer 070-771 21 91. 

 

• Grundutbildning i ridning startar den 30 mars.  

Utbildningspaket om 10 lektioner. Torsdagar klockan 16.40. Instruktör: Anne Ström. 

För anmälan och information: kontakt@finntorpsgard.se eller 070- 222 49 25. 

 

• Medryttarskap på Finntorps Gård – En möjlighet att rida & pyssla enskilt på våra 

hästar/ponnyer för dig som rider på vår ridskola och som har hunnit skaffa mer erfarenhet 

och rutin. Fasta dagar, 2-3 dagar i veckan. 

Skicka ditt intresse samt önskemål om häst/ponnyer till: kontakt@finntorpsgard.se 

 

• Vi är måna om eleverna och hästarnas säkerhet och därav genomförde 

ridskolans som vanligt en säkerhetsgenomgång under första veckan – Det är 

mycket angeläget att samtliga ridelever och medföljande vuxna närvarar. 

 

• Ny hemsida – Vi har kommit igång och vill gärna ha synpunkter från dig om hur du tycker 

att den fungerar och om det är något du saknar. Lägg en lapp i brevlådan i entrén eller skicka 

ett mejl: ahlbergkochgabriella@gmail.com 

 

• Fler sponsorer = lägre ridkostnad för våra elever! Vi efterlyser 1-2 intresserade 

föräldrar som vill ingå i vår sponsorgrupp fr om mars/april 2023. 

Vill du veta mer om vad det skulle innebära? Hör då genast av dig till ordförande Gabriella 

Ahlberg Koch: ahlbergkochgabriella@gmail.com 

 

 

Följ Finntorps Ridklubb och ungdomssektionen FRUST på Facebook, Instagram och 

hemsidan för aktuell information och glöm inte att titta på anslagstavlan i entrén där vi även sätter 

upp information om tävlingar och aktiviteter som anordnas av FRUST.  

 

Om du har frågor, idéer eller av någon annan anledning önskar komma i kontakt med klubben är du 

alltid välkommen att höra av dig via ordförande Gabriella eller prata med någon av oss i styrelsen när 

vi ses i stallet. 

 
 

Med glada hälsningar från styrelsen i Finntorps Ridklubb                  

Vi syns på Finntorp!   
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