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Välkommen till Malmö Ridklubbs Klubbinfo-brev! 

Har du som är medlem inte fått detta mail, kan det bero på att vi saknar din mailadress. Skicka den i så 

fall till kansliet@malmoridklubb.se  så uppdaterar vi det. Klubbinfon sätts även upp på våra 

anslagstavlor samt läggs upp på hemsidan under Ridskola/klubbinformation. 

Sommarens program 

Flera ridläger har nu genomförts och många glada elever har gjort stora framsteg. Det finns fortfarande 

några platser kvar på de återstående kurserna i v 32. 

- Ponnyläger 5-9 augusti klockan 9.00-16.00, 3.500 kr. 

Nybörjare 1 och 2. Instruktörer: Monica + medhjälpare. 

- Ponnyläger 5-9 augusti klockan 9.00-16.00, 3.500 kr. 

Grupp 1-3. Instruktörer: Maja + medhjälpare. 

- Uteritt kvällstid 5-9 kl 18.00. 350kr/gång. 

(Från Grupp 1-uppåt.) 

- Dressyr kvällskurs 5-9 augusti kl 18.00-20.00. 1.750 kr 

Ridinstruktör: (ej bestämt) 

- Knatteläger 5-7 augusti kl 10.00-13.00. 1 000 kr. 

Ansvarig: Jessica. 

- Knatteläger 8-10 augusti kl 10.00-13.00. 1 000 kr. 

Ansvarig: Jessica. 

 

Vill du ha ”egen” häst i sommar?  
Det finns fortfarande möjlighet att hyra sommarhäst för 1 500 kr/vecka. Ett roligt sätt att ha häst en lite 

kortare del av sommaren. Gäller D-ponny och storhäst. Varierad ridning och en plan som sätts 

gemensamt med ridinstruktör i 60 min per dag ingår utöver sedvanligt pyssel som ryktning, mockning, 

fodring, in-o utsläpp i hage och andra stallsysslor. 

 

För anmälan eller ytterligare frågor, 
Maila till Christine.Henriksson@Malmoridklubb.se 

 
Efter tre dagars dressyrkurs står vi här med rosetter, emaljmärken och 

skrapsår! Och ett stort leende på läpparna! 

Vi på bild är Kristin, Jenny, Marianne, Åsa, Monica och Madeleine.  

Passa på du med  - några platser kvar i augusti på kvällskurserna!! 

 

Höstens lektioner 

Inplacering pågår för fullt och fakturorna skickas ut löpande så 

snart grupperna blir klara. Vi har stor efterfrågan på platser så vi 

ber er betala er faktura snarast för att på så vis bekräfta din 

plats. Om något på fakturan inte stämmer eller om du vill byta 

grupp, vänligen maila Kansliet på kansliet@malmoridklubb.se . 

 

Glad sommar på er!! 
Styrelsen/gm Madeleine Laurin 
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