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Hej Alla  Medlemmar!   

 

Efterlysning! Min vän har sprungit bort! Hon är 3 månader lång, sprider värme 

och utstrålar glädje. Om någon sett Sommaren hör omgående av er! 

 

Tävling 

Maj har varit en fantastisk månad på många sätt och vis. Vi startade med väl 

genomförda dressyrtävlingar i strålande sol omgivna av gyllene rapsfält på 

hemma plan. Två veckor senare var det tävlingar i 3 dagar på Ribersborg, först 

dressyr tillsammans med Malmö Ridklubb med lagfinal och sedan hoppning för 

både ponny och häst i dagarna två. Dessa tävlingar genomför vi tillsammans med 

4 andra malmöklubbar (MR, MCR, ÖRS och Klagshamn) under den gemensamma 

betäckningen MRCO. Vid samtliga tävlingstillfällen fick vi mycket fin feedback från 

tävlingsdeltagare, domare och publik  - TACK ALLA FUNKTIONÄRER!!  

 

Anläggningen 

Vi hann även klämma in en fixardag i slutet av månaden så nu är hela Fridentorp 

vältrimmat inför hopptävlingarna 6-7 juni då vi har över 120 starter båda 

dagarna! En extra stor eloge till herrarna Erik Gullne, Patrik Lirås och Anders 

Eweström för väl skött anläggning och en stor tumme upp för alla andra som var 

där och fixade!! Anders sitter som alla vet i styrelsen och han ansvarar för frågor 

gällande anläggningen, om du har frågor eller förslag kring våra ridbanor/vägar, 

vänd dig då till Anders: anderse@axis.com 

Cilla har gjort en rejäl satsning på vår gamla grusbana som nu återfått sina 

ursprungsmått (dubbelt så stor) och med lite underhåll kommer underlaget vara 

hyfsat även där. Planer på lilla ridhuset har vi lagt lite på is, ska vi ha nytt underlag 

där måste vi ordna ny bevattning och plötsligt kanske det kostar mer än det 

smakar... 

Gräsbanan kommer liksom förra året att finnas tillgänglig för medlemmar 

hela veckan efter tävlingarna (med undantag för bokade tider) - mer om det i 

separat utskick! 

 

Utbildning 

Utbildningskommittén (UK) är i full gång som vanligt. De har varit på infomöte 

gällande Working Equitation och vi funderar vidare på möjligheterna att utveckla 

träning till tävling under hösten. UK har även bjudit in alla våra engagerade 

juniorer till grillkväll för att prata mer om vad klubben kan göra för dem, de är 

även inbjudna till en framtida föreläsning med veterinär Per Michanec! Nästa 

vecka håller Mimmi Hansson en tvådagarsträning i paddock och på gräsbanan UK 

har fått kontakt med en välkänd mental coach och vi får se hur det hela utvecklar 

sig, kanske vi kan erbjudan olika intressanta föreläsningar efter sommaren?! 

mailto:anderse@axis.com


 

Framtiden 
 
I juni ser vi fram emot hopptävlingar, WE-träning, Mimmis clinic och gemensam 
uteritt med avslutande grillning på Fridentorp (mer om det i enskilt utskick).   
 

I eftermiddag (torsdag) bygger vi bana och sedan kommer solen stråla över vår 

fantastiska gräsbana och våra fantastiska tävlingar under hela helgen. Denna 

tävling välkomnar vi Kolböras ryttarförening som medarrangörer! Jag ser fram 

emot att träffa dig där som tävlande, groom, publik eller funktionär! Tveka inte att 

höra av dig om du har några funderingar eller förslag. 

      

Väl mött i sommar!  /Ordförande Helena     

     


