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Välkommen till Malmö Ridklubbs andra Klubbinfo-brev! 

Som ni kanske märkt, skickar Styrelsen ut en summering från våra möten, till samtliga våra 

medlemmar. Har du 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. 

Information från Styrelsen; 

Boka din kalender! Den 25 maj är det allmän städdag – då hjälper vi alla till efter förmåga!  

Den tidigare utlysta  Familjedagen den 9 juni skjuts fram till efter sommaren. Återkommer med ny 

datum. 

Sommarens program kommer skickas ut separat inom kort. 

Monica Barkow som är hästansvarig, och Helen Johansson har nyss varit på inköpsresa på Irland – 

mer om det längre ner. 

Funktionärshjälp: Det behövs alltid fler funktionärer som hjälper till – både i caféet och på arenorna. 

Framförallt behövs förstärkning på Ribersborg under Kristi Himmelsfärdshelgen. Anmäl dig (eller någon 

vän/förälder) till Pia Johansson på: kansliet@malmoridklubb.se. 

Aktivitetsrapportering: Klubben får bidrag för varje aktivitet som varje enskild medlem har deltagit på. 

Det är därför jätteviktigt att vi alla fyller i de närvarolistor som finns på de olika aktiviteterna (utöver 

ordinarie ridlektioner – dessa sköts redan). 

Fritidsförvaltningen sponsrar oss med 10 st blomsterlådor i betong som ska placeras ut på strategiska 

ställen på ridanläggningen. 

Kommunen har glädjande nog lovat bekosta en uppfräschning av cafeterian (bl a spis, vask och 

fläkt). Kommunen kommer också att hjälpa till med läktarplatser i Arenan. 

Kommunen köper även in två uteboxar för isolering i det fall detta behövs. 

Sponsorgruppen (Helen J, Madeleine L och Paul B) kommer se över aktuella sponsorer, eventuella 

nya samt se över skyltarna i ridhusen så de är aktuella. 

Personalfronten: Mia Dahlgren slutar som Verksamhetschef den 31 maj. Klubben kommer att utlysa 

tjänsten men för att hålla vardagen på klubben flytande, kommer en tf Verksamhetschef omgående att 

tillsättas. Kristina Svensson som varit klubbens ”trivselansvariga” har sagt upp sig för att jobba på 

annat håll. Emelie Karlsson lämnar också klubben då hennes utbildningstid hos Malmö Ridklubb nu 

tar slut. 

Planering av höstens lektioner pågår för fullt. Information kommer så snart detta är klart. 

Vi har många ridsugna elever i kö – både unga och vuxna. Det är jättekul och vi hoppas kunna ta in 

flera till hösten när vi dessutom har förstärkt vårt hästbestånd. 

Glädjande nyheter gällande hästarnas välmående är att Monica Barkows arbete med deras hälsa 

under våren, gett fina resultat – vi har i dag inga halta hästar. Som ni kanske även noterat har 

storhästarna nu fått egna påsar med tillhörande borstar och benskydd. Det är så trevligt med ordning o 

reda – särskilt som vi är många som turas om att njuta av hästlivet! Önskvärt vore om vi tillsammans 

kunde bli ännu bättre på detta – kanske sopa av stallgången om det ser skitigt ut, sopa efter oss i 

spiltorna mm? 

Malmö Ridklubbs ekonomi för första kvartalet ser bra ut – vi har ett överskott. Dock saknas en del 

betalningar av terminsavgifter!  

 

Hälsningar från Styrelsen (gm Madeleine Laurin) 

  

mailto:kansliet@malmoridklubb.se
mailto:kansliet@malmoridklubb.se


 KLUBBINFO NR 2 
2019-05-05 

 

 

Snabb uppdatering på hästfronten 

Undertecknad Hästansvarig, och Ekonomiansvarig tillika 

dressyrryttare, Helen Johansson begav oss till Irland förra 

veckan.  

Tack vare goda kontakter och en snabb bil lyckades vi på 48 

timmar provrida 15 hästar o ponnys och samtidigt se allt från 

fantastiska fullblodsstuterier till välskötta jakt-och 

fälttävlansstall. 

Vi hittade välhanterade och korrekt byggda hästar, lagom 

framåt, och som ger en bra känsla att sitta på. Nu är två 

ponnys och tre hästar veterinärbesiktigade och klara för att 

nästa vecka sättas på lastbil till Sverige. De kommer att börja 

sitt nya liv här med tre veckor på bete. Detta för att undvika 

att få in eventuella smittor på ridskolan. 

De Irländska hästarna är ofta korsningar mellan Irish draught 

och Fullblod, ibland med inslag av Ponny. Det ger en stark, framåt, modig men ändå känslig häst. Bra 

egenskaper, inte bara för att kunna hoppa stenmurar.. 

Man brukar säga att det tar ett år för en häst att lära sig arbetet som lektionshäst, två år för att bli helt 

stabil. Vi hoppas och tror att dessa hästar har bra förutsättningar för klara jobbet. 

I veckan har vi dessutom fått två nya hästar i stallet, B-ponnyn Mr Black Jack och Polska halvblodet 

Irys. Mr Black Jack har redan börjat jobba lite, Irys får några veckor att landa innan han börjar gå 

lektion. 

Nalle Puh har flyttat till Skyrup Country Club för att framöver njuta stora gröna hagar och ledighet.  

 

Tallo-ho, Monica Barkow 

Hästansvarig 

 

PS. En liten förhandstitt på två av våra nya hästar från Irland. 

 

 

Port Blaze Curragh Lad 

Monica provrider Irys från Polen 



 EVENEMANG 

- CLINIC 
 

 

 

 

Välkommen till Clinic för Malmö Ridklubbs elever den 9 maj! 

 

På Torsdag den 9 maj kommer arrangerar Malmö Ridklubb en clinic/teorilektion med 
praktiska inslag där vi bjuder medlemmarna på en kombinerad Dressyr- och hoppteorilektion. 
Våra instruktörer visar upp och delar med sig av sina erfarenheter från hopp- och 
dressyrvärlden.  

Sonny Elfvin har utbildat och tävlat flera hästar till svår dressyr och har även utbildat flera 
ryttare till svår dressyr. Han har även varit Elin Feldt´s tränare under många år.  
Båda kommer att rida på sina egna hästar och dela med sig av sina tips och trix från när dom 
rider och tränar sina hästar.  

Maya Nordlund visar upp och delar med sig av sina erfarenheter kring hoppning och arbetet 
med att ta fram och träna hopphästar. Maya har tävlat på hög nivå upp till 150 cm och har för 
tillfället ca 10 hästar i träning. 

Avslutningsvis bjuder Clara Hammarström och Elin Feldt på en härlig sång-och ridshow!  

Detta kommer att bli en mycket intressant lektion med tillfälle till frågor och dialog. Passa på 
att även ta med dina hästvänner. 

Vi träffas i Arenan klockan 18.00 där vi även bjuder på lättare fika på läktaren.  

OBS: Det är inga ordinarie lektioner på torsdag 

Alla önskas varmt välkomna! 

 

Malmö Ridklubb 


