
	  

Medlemsbrev	  april	  2015	  
	  

Hej	  Alla	  Medlemmar!	  
	  	  
Våren	  är	  här!	  Detta	  märker	  vi	  inte	  bara	  tack	  vare	  det	  skira	  lövverket	  och	  
blomster	  utan	  också	  genom	  leriga	  täckesfria	  hästar	  och	  framför	  allt	  -‐	  full	  fart	  på	  
Fridentorp!	  
	  	  
I	  april	  har	  vi	  utöver	  våra	  ordinarie	  aktiviteter	  lyckats	  avverka	  Pay	  and	  Jump,	  Pay	  
and	  Ride,	  WE-‐träning	  och	  städdag!	  Bra	  jobbat	  alla	  inblandade!!	  
	  
Vi	  fortsätter	  i	  samma	  takt,	  vi	  till	  och	  med	  skruvar	  upp	  tempot	  lite...	  För	  i	  maj	  
månad	  är	  det	  inga	  träningstävlingar	  som	  gäller,	  nu	  ska	  det	  tävlas	  på	  riktigt!	  Till	  
samtliga	  tävlingar	  söker	  vi	  nu	  funktionärer.	  	  
	  	  

• 2-‐3	  maj	  anordnar	  vi	  lokala	  och	  regionala	  tävlingar	  på	  hemmaplan.	  	  Anmäl	  
Dig	  som	  funktionär	  till	  Annsofie;	  fia.hakan@hotmail.com	  	  

	  	  
• 14-‐15	  maj	  är	  vi	  medarrangörer	  (tillsammans	  med	  Malmö	  ridklubb)	  till	  

dressyrtävlingar	  för	  häst	  och	  ponny	  på	  Ribersborg.	  (13	  maj	  bygger	  vi	  bana	  
kl	  17.00)	  

• 16-‐17	  maj	  är	  vi	  medarrangörer	  (tillsammans	  med	  samtliga	  ridklubbar	  i	  
malmö	  dvs	  MRCO)	  till	  hopptävlingar	  för	  hästar	  på	  Ribersborg.	  (15	  maj	  
byggs	  det	  bana	  på	  kvällen).	  Anmäl	  Dig	  som	  funktionär	  till	  Helena:	  
Helenaageland@hotmail.com	  (gäller	  båda	  ribbantävlingarna)	  

	  	  
Om	  du	  vet	  vad	  du	  vill/kan	  hjälpa	  till	  med	  så	  meddelar	  du	  detta,	  eller	  ger	  vi	  dig	  ett	  
uppdrag.	  Ribbantävlingarna	  är	  en	  häftig	  upplevelse	  med	  "större	  tävlingskänsla"	  
och	  då	  har	  vi	  även	  möjlighet	  att	  träffa	  medlemmar	  från	  andra	  malmöklubbar	  och	  
utbyta	  erfarenheter!	  Om	  du	  är	  yngre	  och	  oerfaren	  får	  du	  gärna	  ta	  med	  en	  kompis	  
eller	  förälder	  så	  ordnar	  vi	  så	  ni	  kan	  jobba	  tillsammans.	  
	  	  

• 30-‐31	  maj	  är	  de	  fixardagar	  kl	  09.00-‐12.00.	  Mer	  information	  kommer	  
	  

	  
• 6-‐7	  juni	  har	  vi	  hopptävlingar	  på	  gräsbanan,	  mer	  om	  det	  i	  ett	  senare	  

skede.	  Utöver	  det	  har	  vi	  i	  nuläget	  inga	  fler	  tävlingar	  inplanerade	  för	  året.	  
	  	  
I	  ridhuset	  hänger	  nu	  (ca	  en	  månad	  framöver)	  ett	  block	  där	  jag	  ber	  er	  alla	  fylla	  i	  er	  
närvaro	  och	  vad	  ni	  gör	  i	  ridhuset.	  Detta	  för	  att	  kartlägga	  till	  vad	  och	  när	  vi	  
medlemmar	  nyttjar	  ridhuset.	  Varje	  ryttares	  registrering	  är	  värdefull.	  
	  	  
För	  övrigt	  vill	  jag	  påminna	  samtliga	  om	  att	  plocka	  bajs	  även	  i	  paddocken.	  Jag	  
har	  köpt	  en	  ny	  skottkärra	  till	  paddocken	  för	  att	  underlätta	  mockningen.	  Vårt	  
dyra	  underlag	  håller	  längre	  när	  vi	  mockar	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  vi	  hålla	  nere	  
avgifter,	  så	  det	  är	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  spara	  pengar	  på!	  



	  	  
Styrelsen	  har	  haft	  möte	  och	  vad	  som	  beslutades	  där	  går	  att	  läsa	  på	  hemsidan	  
under	  arkiv.	  Bland	  annat	  har	  vi	  beställt	  ny	  flagga	  med	  vår	  nya	  logga!	  
Snart	  ska	  festkommittén	  träffas	  för	  att	  planera	  årets	  jubileumsfest.	  Preliminärt	  
festdatum	  är	  22	  augusti,	  men	  mer	  info	  kommer.	  
	  	  
Åter	  igen	  ser	  jag	  fram	  emot	  att	  få	  träffa	  er	  ute	  i	  stallarna,	  ska	  ni	  ha	  stallmöte	  eller	  
bara	  ta	  en	  fika	  kommer	  jag	  gärna	  och	  hälsar	  på	  -‐	  bara	  ni	  bjuder	  in	  mig!	  :)	  
	  	  
	  	  

Väl	  mött!	  /Ordförande	  Helena	  	  
	  


