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VERKSAMHETSÅRET 2018

Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte. 

Tid: söndagen den 17 mars, 2019, klockan 17.00
Plats: Restaurang Kiels Kök Agnesfridsvägen 113A mitt emot MCR.
   
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av justeringsmän 

6. Fastställande av dagordning 

7. Fastställande av att mötet blivit i laga ordning utlyst 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 13. Val av ordförande för föreningen 

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen 

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

19.  Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

20. Val av ombud till SRF och distriktets allmänna möte och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera 
med ombud 

21. Fastställande för årsavgift för nästkommande år 

22. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte 

23. Mötets avslutande
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Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018.

ÅRSMÖTET
MCR:s 92:e årsmöte ägde rum den 18 mars 2018 på Kiehls restaurang, Malmö.
Styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande Bertil Sjödin  mandattid 1 år 2019
Ordinarie ledamot Michael Burhoff  mandattid 1 år 2019
Ordinarie ledamot Rebecca Sofiadotter  mandattid 1 år 2019
Ordinarie ledamot Elisabeth Forsman  mandattid 1 år 2019
Ordinarie ledamot  Ted Burhoff  mandattid 1 år 2019   
Ordinarie ledamot Helen Friman Lundin  mandattid 2 år 2020
Ordinarie ledamot Cecilia Molvin  mandattid 2 år 2020
Ordinarie ledamot Christina Olsson Baaz  mandattid 2 år 2020
Ordinarie ledamot Monika Walfisz  mandattid 2 år 2020

Suppleant Richard Forsman  mandattid 1 år 2019
Suppleant Elin Nordström  mandattid 1 år 2019
Suppleant  Nina Gitsér  mandattid 1 år 2019

Remonternas representant i styrelsen:

Ordinarie Cassandra Andersson
Suppleant Donica Gerguri

RUFS representanter i styrelsen:

Ordinarie:  Nina Gitsér

Val av revisorer och deras suppleanter:

Godkänd revisor Per Hedenus  mandattid 1 år 
Suppleant Torsten Kullberg  mandattid 1 år 
Medlemsrevisor Ulrika Bergstrand  mandattid 1 år    

Val av valberedning:

Till valberedning omvaldes Margareta Norgren, Marie Nordström, Erika Ljungkvist, Mandattid 1 år.

Val av ombud:

Ombud för Svenska Ridsportförbundet väljs av styrelsen.
Ombud för MRCO väljs av styrelsen.   

Till styrelsen är följande befattningshavare adjungerade:

Kristin Kringstad, VD, MCR AB

Styrelsearbetet: 
Styrelsen har under året haft 11 ordinarie sammanträden. Följande kommittéer har verkat under styrelsen:

IT-hemsida Monika Walfisz
Tävlingsgruppen Michael Burhoff
Remonterna Cassandra Andersson
RUFS Nina Gitzér, Tina Sandqvist  

Föreningen har under året haft 652 medlemmar, varav 443 var juniorer och 209 seniorer. Antalet medlemmar under 
26 år har varit 445. Föreningen har 8 hedersmedlemmar, och 19 ständiga medlemmar. Antalet medlemmar bosatta i 
Malmö Stad 440 st. 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkning.
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KONCERNEN MCR
Koncernen består av:

. Den ideella föreningen Malmö Civila Ryttareförening (MCR), ordf. Bertil Sjödin

. MCR:s Ridhusförening ek förening u.p.a. (MCRR), ordf. Bertil Sjödin

. Aktiebolaget MCR AB, VD Kristin Kringstad, styrelseordf. Richard Forsman

MCR är huvudman inom koncernen och äger i sin helhet Ridhusföreningen, som i sin tur äger MCR AB. 
MCR AB tog 2009 över huvuddelen av verksamheten från MCR, och äger bl.a. hästar, inventarier, ridhusanläggningen 
samt svarar för hyresarrendet med Jägersro. MCR AB administrerar och ansvarar för försäljning, marknadsföring, inköp, 
personal samt driver ridskolan.  MCRR äger sedan slutet av 2000, 100% av aktierna i MCR AB.
Verksamheten inom och mellan de olika enheterna inom MCR-koncernen regleras genom avtal. 

  
MCR AB
Ordförande är Richard Forsman och VD är Kristin Kringstad.  
Övriga ledamöter har under 2018 varit Lisa Hansson, Michael Burhoff, Bertil Sjödin samt Camilla Jirhamn.  

MCRR (RIDHUSFÖRENINGEN)
Ordförande är Bertil Sjödin och sekreterare är Elisabeth Forsman.  
Övriga ledamöter har under 2018 varit Lisa Hansson, Michael Burhoff och Richard Forsman.

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
Hemsidan www.malmocivilaryttare.nu har under året uppdaterats. Du finner information om klubben,  
tävlingar, terminsplanering, bilder och mycket mer. Monika Walfisz har varit webmaster under året.
MCR:s officiella facebooksida kompletterar hemsidan med kortare notiser och hänvisningar. 

MALMÖ RIDSPORTSFÖRENINGARS CENTRALORGANISATION (MRCO)
Kort historik om Malmö Ridklubbars Centralorganisation, MRCO.

MRCO är ett samarbetsorgan mellan de olika ridklubbarna i Malmö. KRF, MCR, MR, ÖRS och SSRF.
 Försök att bilda ett samarbetsorgan gjordes redan 1955 mellan Malmö Civila Ryttareförbund (hette så då) och Malmö 
Ridklubb för att få ett starkare förhandlingsläge i sina ansökningar om anslag till Malmö Stad. Detta försök misslyckade dock.
 1969 bildades MRCO. Uppgift var att hos Malmö Stad arbeta för mer generösa bidrag till verksamheten. Många goda 
resultat har uppnåtts genom åren, som exempel kan nämnas bidrag till lokalhyran. Samarbetsorganet har blivit förebild för 
andra klubbar och föreningar i Malmö.
 Bingo ekonomisk räddning. Tack vara MRCO fick även ridklubbarna delta som arrangör i Malmös bingospel. Detta blev 
ett oerhört viktigt ekonomisk stöd till ridklubbarna under 80- och 90-talen.
 Senaste stora samarbete med Malmö stad är i Ridskoleutredning 2011. I samband med att utredningen startade fördes en 
dialog mellan MRCO och Malmö Stad. Detta bidrog till värdefull information och en del viktigt ställningstagande. 
Som exempel kan nämnas att privathästar idag är en naturlig del av ridskolan. I dialog med MRCO kom Ridskoleutredningen 
fram till att det för föreningarna är viktigt att de har möjlighet att erbjuda sina medlemmar uppstallning av sina hästar. 
MRCO anser att de privata hästarna genererar ett stort socialt värde, de är förebilder för ridskoleeleverna och fungerar som 
mentorer för de yngre och mindre erfarna ryttarna i föreningen. 
 För att kunna dra nytta av all samlad erfarenhet och bidra till en bra sammanhållning i föreningen är det önskvärt att det 
finns möjlighet att stalla upp sin häst på sin gamla ridskola.
 Idag för MRCO en ständig dialog med Malmö Stad när det gäller Ribersborgs tävlingsbanor både när det gäller evenemang 
och skötsel.

MRCO:s huvudsyften är att:

. fungera som ett samarbetsorgan mellan Malmös ridklubbar i dialog och diskussion främst med Malmö Stad, myndig-
heter och Svenska Ridsportförbundet.

. främja ridsporten i Malmö.

. kunna vara rådgivande i frågor som rör ridklubbarnas verksamheter.

. genom minst fyra möten per år medverka till att ett gott samarbete mellan ridklubbarna upprätthålls.

. medverka på mötena med ordföranden och verksamhetsansvarig från varje klubb. Variationer kan förekomma.
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RIDSKOLANS AKTIVITETER 2018
MCR under 2018  

Vår drop-in ridning för barn på lördagar har varit mycket populär under hela året. Stallkurserna 4 ggr ridning  
med teori har varit fulla hela året.

Våra prova-på kurser på februarilov, sommarlov och höstlov har varit fulla och väldigt populära.

”Spontan i stan för dom mellan 10 och 19 år två dagar per vecka och fritids för dom mellan 7 och 12  
två dagar per vecka i samarbete med Malmö Stad.

Även detta har varit väldigt populärt.

Vi har i samarbete med Idrottslyftet haft projekt för våra skötare under våren. Vi har också deltagit i  
storstadssatsning för barn i Kroksbäck under våren.

Andra verksamheter är våra klubbtävlingar. Klubbmästerskap i både hoppning och dressyr. Uttagningstävlingar  
till ridskolecupen i både dressyr och hoppning flera Blåbärstävlingar allt väldigt populärt. Under våren hade vi  
två fulla dagridläger. Vi hade familjedag 6 juni.  

När betes säsongen närmade sig fick vi reda på att vi inte kunde släppa några hästar på Vellinge ängar. Vi fick då kontakt 
med Ludfi Kolgjini och fick släppa största antalet hästar där. Vi hade några i Södra Sallerup några i Oxie och två i  
Skarbesjö.

Resultatet av den torra sommaren gav ju ett ökat pris på hösilaget. Vi fick här hjälp av kommunen med den  
ökade foderkostnaden för våra lektionshästar.

Vi hade också ett dagridläger på höstlovet. 

Under hösten har vi deltagit i Ridskolecupen, ett samarbete med Skånes Ridsportförbund. Våra ryttare gjorde  
väldigt bra ifrån sig och vi deltog i finalen på Flyinge med lektionshästarna Playboy, Clinton och Prins.   
Vi slutade tvåa totalt gick till MCR. Under jullovet har vi haft tre olika kurser för alla åldrar samt hyrning av  
lektionshästarna. Den 17 november hade vi prova på för föräldrarna på ridskolan, det var stort intresse många  
som provade.

Våra medlemmar har också haft möjlighet att ha barnkalas på lördagar.

Våra lektionshästar är ju våra arbetskamrater under året är det alltid några som lämnar oss och några som kommer.  
Vi tänker med glädje på dom som varit med oss i många år och ser hoppfullt på framtiden med våra nya hästvänner.

Vår julshow genomfördes som vanligt vid Lucia, med en bejublad kadrilj ledd av Lotta Rössel, en jätterolig  
löshoppning av våra shettisar (som hade minst lika roligt som vi som tittade på), hoppkadrilj i strålkastarljus,  
spexnummer från våra remonter med Emma G som ridlärare och en julparad. Tack alla som ställde upp och alla som  
hjälpt till.

Tack alla ideella som ställer upp och hjälper till på våra helgaktiviteter. Klubben är beroende av ideella krafter och tack  
vare er har vi möjlighet att genomföra massor av roliga aktiviteter. Tack!

Ett stort tack riktas också till hela ridskolans personal. På en ridskola är ingen dag den andra lik, detta på gott  
och ont. Tack för att ni alla gör det möjligt. Hoppas vi tillsammans går in i 2019 med härlig arbetsglädje.

/ Kris Kringstad

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RUFS 2018 (Ridande Ungdomars Föräldrar Sektion)

Ridande Ungdomars Föräldrasektion har under året bestått av Tina Sandquist och Nina Gitsér. Under det gångna året har 
vihaft caféverksamhet under familjedagen den 6:e juni samt under klubbens julshow. Det har gjorts ett flertal försök att 
engagera fler föräldrar i RUFS men utan framgång. Det låga mantalet gör att det blir stor arbetsbörda vid aktiviteter, något 
som bidragit till att RUFS enbart engagerat sig vid två tillfällen under året. Då även Nina Gitsér känner att hennes tid i 
RUFS är till ända och intresset för sektionen för tillfället är lågt har vi beslutat att för nästkommande år låta RUFS vara 
vilande.

Tina Sandquist
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REMONTERNA
Avgick: Emely Forsberg, Amanda Almström och Viktoria Studzinska
Satt kvar: Donika Gerguri, Ebba Stridh, Ebba Nyrén, Elin Fennick, Alma Ekenstierna och Linnéa Borggren.
Tillkom: Tova Strömquist, Lovisa Hagert och Cassandra Andersson.

Ordförande: Cassandra Andersson 
Vice Ordförande: Donika Gerguri 
Sekreterare: Linnéa Borggren 
Vice Sekreterare: Elin Fennick
Kassör: Ebba Nyrén 
Ledamot: Alma Ekenstierna

Aktiviteter och Anordnaden 

Under den gångna mandatperioden har vi haft många olika aktiviteter för olika åldrar. Vi har anordnat vår årliga och po-
pulära Halloweenkväll som var lyckad även i år. Aktiviter vi även haft är discon, tre-kamper, utklädnad av häst, rykttävling, 
gymkhanor, övernattningar och Dus-dagen. Vi slutade tyvärr att ha öppet i kafeterian på grund av brist på tid. Vi har även 
hjälpt till under de större dagarna som familjedagen, julshowen och hade även öppet i kafeterian under polisernas julshow. 
I oktober 2018 började vi hjälpa till i gruppen för funktionsnedsatta där vi ordnar ledare åt alla barn i gruppen och finns 
med som stöd/hjälp.

Mål och Vision 
. Alla barn ska trivas i stallet. De ska också känna att det finns någon äldre att prata med.
. Remonterna ska jobba för en ridskola fri från mobbning och utanförskap och sträva efter en god gemenskap.
. Remonterna ska ha ett gott samarbete med  föreningen, styrelsen och barn/föräldrar.

Vi i ungdomssektionen Remonterna tackar för det gångna året och ser fram emot kommande år  
/ Cassandra Andersson

ÅRSBERÄTTELSE AV RIDSKOLECUPEN 2018 

Under tidig vår anordnade mcr fyra klubbtävlingar, två hopptävlingar och två dressyrtävlingar, med uttagning till ridskole-
cupen där ungefär 35 elever sökte till hoppningen och ca tio elever sökte till dressyren. 
 Ett lag på sex hoppryttare och sex dressyrryttare plockades ut efter resultat från uttagningstävlingarna. 
Första deltävlingen var på hemmaplan i slutet av våren där fyra ryttare tävlade från mcr, två i hoppning och två i dressyr, på 
våra egna ridskolehästar. De två andra lagen tävlade också på våra ridskolehästar. Många av våra medlemmar var på plats för 
att hjälpa till. Andra deltävlingen var vi i Helsingborg i början av sommaren och då vi hade med fyra ryttare som tävlade 
på Helsingborgs ridskolehästar. Förutom våra fyra tävlingsryttare för dagen var vi ca tio elever från mcr som var med och 
hejade.
 Sista deltävlingen var i Eslöv tidig höst och även där tävlade vi på deras ridskolehästar med fyra tävlingsryttare, två till 
hoppning och två till dressyren. Även här hade vi med ett gäng på ca tio elever från mcr som stöd och support. 
 I slutet av november gick finalen i Flyinge där vi plockade ut de två bästa dressyrryttarna från resultatet av deltävlingarna 
och så även hoppningen. Dessa fyra tävlingsryttare fick tävla i finalen där vi tog med oss ridskoleponnyn Prins och ridskole-
hästen Clinton för hoppningen och ridskolehästen Playboy tävlades i dressyren av båda dressyrryttarna. 
 Även här i finalen var det många från mcr som kom för att titta och heja. 
Mcr som lag vann samtliga deltävlingar och i finalen kom vi på andra plats!
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ÅRETS LEKTIONS HÄST OCH PONNY 2018
Rodney

var nära på att lämna oss förra året men slogs mot alla odds och gjorde en stark comeback. Bakom den skygga fasaden göms 
det en stark personlighet fylld av nyfikenhet, bus och mysiga stunder. Med ett hjärta av guld gör han alltid sitt bästa och är 
omtyckt av många. Årets lektionshäst är Rodney. 

Melody

är en tjurig dam i stallet men en pärla att rida. Trots sin ålder är hon ännu pigg och alert och är en av de mest rutinerade 
inom dressyr och hoppning där hon taggar till extra. Denna fantastiska ponnyn funkar bra med både nybörjare och er-
farna. Genom åren har hon hjälpt till att utveckla många ryttare. Årets lektionsponny är Melody.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingar

Beslutet att inte arrangera sockerskålen kvarstår, I väntan på att MCR skall komma till en ny anläggning som är mer  
lämpad till tävlingsarrangemang enligt dagens normer.

MRCO Tävlingssektion

MCR med våra huvudfunktionärer är en stor drivande kraft i MRCO när det kommer till våra gemensamma tävlingar 
 på Ribban, Malmö. Under 2018 var det MCR som stod som huvudarrangör för följande tävlingar.
I Maj arrangerade det MRCO tävlingar med en dag för häst samt en dag för ponny. Ponny gick i klasserna Lätt E till  
Lätt B och Häst gick i höjderna 80 till 105. Malmömästare 2018 på häst blev vår egen Micaela Plym, stort grattis.  
Under dessa två dagar hade vi totalt 426 starter.
 Den 8:a augusti gick Ribersborgsveckan i hoppning av stapeln med tävlingar från onsdag till lördag. För häst bjöd  
tävlingarna på klasser ifrån lokal 90cm upp till Nationell 145 klass med kända ryttare så som Fredrik Jönsson, Peter  
Eriksson, Royne Zetterman med flera i startfältet. För ponny arrangerade vi höjder från Lätt C till Lätt A. Totalt hade  
vi 933 startande ekipage under dessa fyra dagar.
 Något nytt för MCR och Ribban-området var att vi arrangerade körtävling på området. En ny spännande utmaning  
för oss, med ett mycket bra utfall vad gäller lärdomar om kunskap om denna gren inom ridsporten. Antal startande var  
31 under en dag. 

Övriga aktiviteter

Tävlingssektionen har möten både i MRCO och tillsammans med kommunen för att driva och vidareutveckla Ribban  
som tävlingsområde för ridsporten i Malmö. Utöver detta så har vi också möten med förbundet, andra klubbar och  
tävlingsarrangörer för att kunna utveckla ridsporten oss själva samt Ribban som tävling och tävlingsplats. Vi deltar även  
på olika utbildningar för att hålla oss uppdaterade om regler och förordningar gällande sporten därmed säkerställa att vi 
håller oss i täten av svensk ridsport. Vi har även försökt öka vår fokus på aktiviteter för våra tävlingsryttare med bl.a.  
föreläsning om mentalträning samt ryttarfysik, detta för att erbjuda mer och öka sammanhållningen ibland våra  
tävlingsryttare.

2019 ett år av expansion

Under 2019 kommer vi att expandera tävlingsaktiviteterna på Ribban med ännu en vecka av tävlingar. Bakgrunden till 
detta är den stora efterfrågan om fler tävlingar på Ribban ifrån både förbundet och ryttare på alla olika nivåer. Ribban  
har under alla år växt till att blir en väl besökt och mycket uppskattat tävlingsplats.
 Året kommer som vanligt att bjuda på de lokala tävlingarna på våren, med en dag ponny och en dag häst. Till detta  
kommer vi även att arrangera en hel vecka till med hoppning. Denna nya tävlingsvecka kommer arrangeras under vecka 24. 
Detta innebär att det kommer vara hoppning från lördagen den 8 juni till den 15 juni. Veckan bjuder på unghästklasser, 
Malmömästerskapet som vanligt samt att vi kommer arrangera allsvenskan Div.1 för häst. Höjderna under veckan sträcker 
sig ifrån 40cm till 140cm. Denna tävling kommer gå under namnet ”Ribersborg Early Summer Tour”.
 På sensommaren kommer vi fortsätta med tävlingar på Ribban med vad som blivit känt som ”Ribersborgsveckan”. 
Denna tävling äger rum under vecka 32, från måndag till lördag. Denna vecka bjuder på samma klasser som föregående år 
plus att vi kommer vara arrangör för Skånska Mästerskapen för häst och ponny. Vi känner oss ärade att få arrangera detta 
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Ponny Div. 2
. Angeline Khattab
. Lykke Hyllinge
. Thea Johansson
. Lovisa Hagert
. Evelina Wagner
. Elena Skantz
. Malin Holmgren
. Fanny Thornberg
. Maja Yxhuvud
. Lagledare: Helene Friman Lundin

Storhäst Div. 2
. Emma Gustafsson
. Michael Burhoff
. Isabella Grahn
. Julia Salvall
. Anna Lundin
. Lagledare: Ted Burhoff

Ponny Div. 1
. Malin Holmgren
. Ayla Demir
. Thea Johansson
. Nova Palm
. Emma Bernhede
. Isaballa Grahn
. Lagledare: Helene Friman-Lundin.

Storhäst Div. 1
. Anna Lundin
. Ylva Wikman
. Ellen Isaksson
. Nicklas Sjöberg
. Camille Kolgjini
. Lina Kringstad
. Hedda Trönnberg
. Lagledare: Ted Burhoff

Storhäst Elit
. Nicklas Sjöberg
. Ylva Wikman
. Linn Gustafsson
. Ellen Isaksson
. Amanda Gustafsson
. Ellen Hedman
. Camille Kolgjini
. Lagledare: Kristin Kringstad

mästerskap och ser fram emot en strålande vecka och fina tävlingar.
 I dagsläget är det till och med så att vi har varit tvungna att tacka nej till att arrangera finalen i allsvenskan Div.1  
för att vi inte har tiden och möjligheten att även genomföra detta event. Vi känner oss mycket stolta och glada över  
uppmärksamheten och de positiva signaler vi får ifrån många håll gällande tävlingarna på Ribban, något att vara stolt 
 över som MCR:are.

Ett stort tack

Tävlingssektionen vill passa på att tacka alla engagerade och duktiga funktionärer som ställer upp och gör det möjligt för 
vår fina klubb att arrangera tävlingar av denna nivå. Men samtidigt vill vi också passa på att vädja till er som inte är eller har 
varit med i vår glada funktionärsskara att höra av er, 2019 kommer att bjuda på underbara tävlingar även detta år. Både på 
vår och sensommar.

Vid pennan: Michael Burhoff, vice ordförande & ordförande Tävlingssektionen.

MCR:S TÄVLINGSRYTTARE, RESULTAT 2017
Tävlingsresultat

Efter ännu ett avklarat tävlingsår så kan man hålla huvudet högt som medlem i MCR med fina placeringar och duktiga  
ryttare. Vi har en stor bredd på våra ryttare både gällande ålder och nivåer. 
För att nämna några resultat:
. Ellen Isaksson, placerad på utomhus SM och 1:a i B-Finalen i Childrens inomhus. 
. Julia Kringstad red i Falsterbo med 4, 5 och 6års klasserna. Med placering i 4års. Vann en 6års-klass i Frankrike,  

och en på Champion of the Youngsters, samt blev Skånsk Mästare 2018.
. Ylva Wikman red Falsterbo i klassen för 6åriga hästar och Elmia.
. Nicklas Sjöberg och Ellen Hedman tog steget upp till 1.50-klass.

Våra lagryttare

Vi gratulerar alla våra tävlingsryttare till ett fint och framgångsrikt tävlingsår och önskar lika så innevarande och  
kommande år. Vi ber även om ursäkt om vi har missat att uppmärksamma någon under året, vi jobbar på att bli  
bättre och rapportera mer. Har ni något ni vill dela med er av som vi missat så är ni mycket välkomna att kontakta oss.

Vid pennan,
Kristin Kringstad, verksamhetschef.
Michael Burhoff, vice ordförande & ordförande Tävlingssektionen.
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ÅRTES UTMÄRKELSER
Bästa Junior Ellen Isaksson
Bästa 130-ryttare Julia Kringstad-Håkansson
Bästa 140-ryttare Jannike Plym
Årets löfte, häst Ylva Wikman
Årets löfte, ponny Fanny Thornberg
Stora dressyrpriset Lovisa Hegbart
Bästa lektionsryttare Alma Brag Thomas
Bästa ponnyryttare  Ayla Demir

NY ANLÄGGNING:
Under året har ett fortsatt flitigt arbete pågått gällande MCRs framtida anläggning. Ett flertal möten med Malmö Stad  
har avverkats och mailkorrenspondens förs under projektets gång.
 De två främsta framstegen i projektet under 2018 är att man har fått godkänt bygglov för anläggningen samt att man 
har börjat leverera schaktmassor till tomten för att förbereda bygget.
 Schaktmassorna lyckades Malmö Stad ordna fram på förmånligt sätt från Svågertorp, där dessa massor fanns kvar  
sedan bygget av IKEAs byggnader samt dragningen av nya avfarten från Yttre Ringvägen (E20). Massorna skulle flyttas  
för att ge utrymme för fortsatta byggprojekt i området.
 I nuläget så kommer anläggningen fortsatt ha samma specifikationer som rapporterats föregående år, en stallbyggnad 
med 48 boxplatser tillsammans med ett ridhus utrustad med en ridbana på 24x100 meter och en delvis inglasad läktare, 
samt en uteridbana på 22x65 meter i direkt anslutning till stall och ridhus
 Tyvärr så höll inte den först satta tidsplanen (en färdig anläggning till hösten 2019), Malmö Stad fick inte in några  
lämpliga anbud på projektet och man har nu delat upp bygget i etapper, så att flera aktörer kan lämna anbud på delar  
av denna omfattande byggnation.
 MCR kommer även erbjudas arrende av mark för gräshagar, belägen på andra sidan Elisedalsvägen vid sidan av redan 
anlagda hagar. På denna mark kommer det etableras vall, så att MCR kommer kunna bruka dessa hagar för sommarbete. 
Detta ger oss möjlighet att i viss mån ha verksamhet även under sommaren, så som ridläger, ett tidigare populärt inslag i 
ridskolans verksamhet. 

Ted Burhoff
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SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDSPERSPEKTIV
Styrelsens uttalade vision sedan 2014 är ”att på en ny anläggning inom Jägersroområdet, kunna erbjuda ridsportsverksam-
heter för allas behov samt kunna utöva minst 4 ridsportsgrenar.”
Som ni vet går vi i väntans tider på vår nya anläggning
Det senaste är att vår nya anläggning påbörjas under 2019 på av Malmö stad inköp mark och vi kommer att få bra förut-
sättningar till ”Ridsport för alla”.
MCR fortsätter även att vara en förening med stort socialt engagemang. Detta utvecklas hela tiden. Styrelsen införde 2018 
en handlingsplan som tas upp på varje ordinarie styrelsemöte under temat ”Sexuella trakasserier”. 
Ridskolan utvecklar ständigt sitt samarbete med fritidsförvaltningen och det känns som vi skulle kunna bidra ytterligare 
med att låta barn och ungdomar att få uppleva kontakten med hästen. Detta kräver personal och resurser. Tack alla ridsko-
leelever, personal, tävlingsryttare, skötare, föräldrar m.fl. som gör att MCR bubblar av verksamhet. 
MCR:s varumärke är starkt i ridsportssammanhang både inom utbildning och tävlingsverksamhet. Trots att vi på vår an-
läggning har mycket begränsade möjligheter till att arrangera tävlingar utöver ridskolans lokala arrangemang har MCR i 
egenskap av tävlingsarrangör på Ribersborg stärkt sitt namn och detta fortsätter. 2019 blir ett år då vi ytterligare förstärker 
detta.
Vi ser fram emot 2019 med spänning.

Styrelsen för Malmö Civila Ryttareförening

Bertil Sjödin Michael Burhoff Nina Gitsér
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