
Klubbinformation från MR   

Vårterminen startar den 7 januari
Höstterminen slutar den 21 december och vi tackar alla elever för denna terminen. Vårterminen startar den 7 januari. Vi 
kommer under vårterminen att erbjuda eleverna att ta märken för att se vilken nivå man ligger på i ridskolan. Detta görs 
enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer. Vi startar så smått under jullovet och fortsätter sen under vårterminen. Vi 
kommer också under vårterminen att starta fler ridgrupper. Vi har hög beläggning i ridskolan just nu och vi har endast 
ett fåtal platser lediga. Vi kommer att satsa mer på morgon- och förmiddagsgrupper och drop-in under våren.

Jullovsaktiviteterna ligger ut på hemsidan 
Vi har ett fullspäckat julprogram. All information om aktiviteterna hittar ni på www.malmoridklubb.se

Välkommen vår nya instruktör Camilla Larsson
Camilla har  jobbat med hästar i princip hela sitt yrkesamma liv, driver utbildning & tävlingsstall. Camilla är utbildad  
c-tränare och Msv:c domare. Camilla tävlar i dressyr upp till Grand Prix och varit med i landslagsgrupperna, tävlat ung-
häst -VM och utbildat många hästar genom åren!  Varmt välkommen Camilla!

MRU:s Luciashow Söndagen 12 december 
Välkommen nu på Söndag 12 december då tar MRU över Malmö Ridklubb och bjuder på en sprakande show och  
uppvisning. Bjud in nära och kära och boka dagen! Vi har ponnyridning och cafeteria som startar klockan 13. 00  
Luciashowen med riddare, tomte och allt som hör julen till startar klockan 15.00. Varmt välkomna. Fullt program hittar ni 
på www.malmoridklubb.se

Grön kort kurs på Malmö Ridklubb
Vi kör igång en intensivkurs “Grönt kort” den 2-4 januari på Malmö Ridklubb. Denna kurs måste du gå om du tänker 
börja täval såsmåningom. Mer information hittar du på hemsidan.

Prisjustering inför VT2020
Vi kommer inför vårterminen korrigera priserna för ridlektionerna. Kostnaderna för ridskolan stiger och vi har inte riktigt 
hängt med vad gäller prislistan för ridlektionerna. Mer information om detta hittar ni på vår hemsida.  

Pay & Jump12 januari
Årets första Pay and Jump på Malmö Ridklubb är redan den 12 januari. Håll utkick i stallet om du vill vara med.  
Mer information till de lektionsryttare som vill vara med kommer attt sättas upp i stallet.

Nummer 6
2019-12-12

 www.malmoridklubb.se      malmoridklubbav1920      malmoridklubb

Välkommen till Malmö Ridklubbs klubbinfobrev! Har du som är medlem inte fått detta som mail, kan det bero på att vi 
saknar din mailadress. Skicka den i såfall till kansliet@malmoridklubb.se så uppdaterar vi det. Klubbinfon sätts även upp 
på våra anslagstavlor samt läggs upp på hemsidan under Ridskola/klubbinformation.


