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Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte.

Tid: lördagen den 14 mars, 2021, klockan 15.00 
Plats: Digitalt
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Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020.

ÅRSMÖTET
MCR:s 94:e årsmöte ägde rum den 7 mars 2020 på Kiehls restaurang, Malmö.
Styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande Bertil Sjödin mandattid 2021
Ordinarie ledamot Michael Burhoff mandattid 2021
Ordinarie ledamot Pernilla Bardh Östrell mandattid 2021
Ordinarie ledamot Tina Sandquist mandattid 2021
Ordinarie ledamot       Ted Burhoff mandattid 2021   
Ordinarie ledamot Helené Friman Lundin mandattid 2022
Ordinarie ledamot Susanne Lindqvist mandattid 2022
Ordinarie ledamot Linda Tamandi mandattid 2022
Ordinarie ledamot Monika Walfisz mandattid 2022                                                                                                                  

Suppleant Marie Eriksson mandattid 2021
Suppleant Lisa Lindqvist mandattid 2021
Suppleant Birgitta Kjellin mandattid 2021

Remonternas representant i styrelsen:

Ordinarie Tova Strömqvist
Suppleant Roterande

RUFS representanter i styrelsen:

Gruppen vilande

Val av revisorer och deras suppleanter:

Godkänd revisor Malin Åkesson   mandattid 2021 
Suppleant Jennie Pusing   mandattid 2021 
Medlemsrevisor Margareta Norgren   mandattid 2021   

Val av valberedning:

Till valberedning omvaldes Lisa Hansson, Nyval Jenny Holmgren och Madelene Wahlqvist. Mandattid till årsmötet 2021.

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 8 ordinarie sammanträden. Följande kommittéer har verkat under styrelsen:

IT-hemsida Monika Walfisz
Tävlingsgruppen Michael Burhoff
Remonterna Tova Strömqvist

Föreningen har under året haft 757(637) medlemmar, varav 510(437) var juniorer och 247(200) seniorer.  
Antalet medlemmar under 26 år har varit 574. Föreningen har 8 hedersmedlemmar, och 19 ständiga medlemmar.  
Siffrorna inom parentes är för 2019 

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. 
Verksamheten inom och mellan de olika enheterna inom MCR-koncernen regleras genom avtal.  

  
MCR AB (org nr. 556588-8343)

Ordförande är Richard Forsman och VD är Kristin Kringstad.  
Övriga ledamöter har under 2020 varit Michael Burhoff och Bertil Sjödin.   

MCRR (RIDHUSFÖRENINGEN) (org nr. 746000-7052)

Ordförande är Bertil Sjödin och sekreterare är Elisabeth Forsman. Övriga ledamöter har under 2020 varit, Michael Burhoff, 
Richard Forsman, Monika Walfisz och Ted Burhoff. Suppleanter Kristin Kringstad, Susanne Lindqvist och Tova Strömqvist.

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 Facebook sida kompletterar hemsidan med kortare notiser och hänvisningar.  
Följarantalet ser ut så här på våra sociala medier. FB-sida 1486 st, MCR-Instagram 966 st,  
Mötesplatsen-Instagram 250 st.

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 Ridskoleutred-
ningen 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.
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MRCO:s huvudsyften är att:

. fungera som ett samarbetsorgan mellan Malmös ridklubbar i dialog och diskussion främst med Malmö Stad,  
myndigheter 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 2020
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 numera drop in för dom mellan 10 och 19 år en dag per vecka och 10 till 25 år en dag per vecka. Fritids 
numera drop in för dom mellan 7 och 12 två dagar per vecka i samarbete med Malmö Stad. Dessa aktiviteter är välfyllda 
hela tiden. 
 Vi har haft klubbmästerskap i både hoppning och dressyr. Uttagningstävlingar till ridskolecupen i både dressyr och 
hoppning flera Blåbärstävlingar allt detta är väldigt uppskattat. 
Under våren hade vi två fulla dagridläger. 
 Hästarna gick på vårt eget bete nära den nya anläggningen i Elisedahl. Det känns bra att vi slipper transportera hästarna 
till betet. Nu till sommaren kan vi bara leda dom över vägen.
 Vi hade dagridläger när vi började efter betet, med ridning, teori och löshoppning. 
På jullovet har vi haft kurser för alla utbildningsnivåer från grön till brun.
Vi har också haft barnkalas på helgerna. 
Hela året har vi arbetat med att coronasäkra vår verksamhet.
Nu har vi stränga restriktioner sedan jul för att överhuvudtaget kunna hålla öppet.
Innan jul stängde vi ner dropp in, mötesplats och prova på för små barn.
 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.
 Tack alla ideella som ställer upp och hjälper till på våra helgaktiviteter. Klubben är beroende av det. Viktigt att alla som 
har barn som vill delta också kan ta ett handtag och hjälpa till någon gång under året.
 Flytten: Vi red nästan alla hästarna från gamla till nya och in i det nya fina ridhuset. Allt flöt på bra sedan grillade vi 
korv på ett coronasäkert sätt.

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 2021 och mot en ny anläggning med härlig arbetsglädje.
/ Kris Kringstad
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REMONTERNA
2020 var ett ovanligt år men vi remonter försökte göra året så bra som möjligt för våra ungdomar. Vi fick anpassa oss efter 
alla restriktioner men vi lyckades ha flera aktiviteter ändå som till exempel: rykttävling, kompiskväll, gymkhana och den 
årliga halloweenkvällen. Dem ungdomar som suttit med i remonterna under 2020 har varit :
 Ordförande: Tova Strömquist 
Vice ordförande Donika Gerguri 
Sekreterare: Ebba Nyren 
Vice sekreterare: Amanda Almström 
Ekonomiansvarig: Ajla Rekanovic 
Pr: Zuzanna Glasek 
Vice Pr: Ebba Stridh 
Ledarmot: Elin Fennick 
Suppleant: Alma Brag 
Suppleant: Rim Alattar 

Remonterna blickar framåt mot ett 2021 med många roliga aktiviteter i stallet.

MÖTESPLATS
Hösten 2020  startade vi upp en ny verksamhet i samarbete med Malmö Stad, Mötesplats. Mötesplats är en kostnadsfri 
verksamhet där barn och ungdomar i åldern 8-25 folkbokförda i Malmö får delta, det krävs inget medlemskap i föreningen 
av de som är med. Under den senare delen av terminen tvingades vi sänka åldern på deltagarna till 15 år som en följd av 
de restriktioner som infördes i samband med ökningen av Covid-19 i samhället. Antalet deltagare har varierat beroende 
på dag och aktivitet. Aktiviteterna har varit varierande men har haft anknytning till hästar eller MCR på olika sätt. Vi har 
bland annat målat bommar, hoppat käpphästhinder, haft agility med häst, gjort collage och målat hästskor. En annan åter-
kommande aktivitet som är väldigt populär är hästskötsel. Veckans aktiviteter aviseras på instagramkontot MCR Mötes-
plats. Där läggs också bilder från genomförda aktiviteter upp.
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MCR:S TÄVLINGSRYTTARE 2020
Detta konstiga år delar vi inte ut några priser. Vi vill ändå hedra våra mest framgångsrika ryttare under 2020.

Julia Kringstad
Ylva Wikman
Amanda Gustafsson
Madelene Wahlqvist
Fanny Thornberg

Vi deltog i div 2 ponny med ridskoleponnys och medlemsponnys.
Vi hoppas på ett bättre 2021 för alla våra tävlingsryttare.
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ÅRSBERÄTTELSE AV RIDSKOLECUPEN 2020 

Ridskolecupen 
Under hösten har ungdomar från Malmö civila ryttarförening fått möjligheten att tävla mot andra klubbar i Skåne. Det har 
varit tre deltävlingar: Klagshamns ryttarförening, Malmö civila ryttarförening och ystad ridklubb. Tävlingarna har både varit 
i dressyr, hoppning och teori. Mcr har haft olika lag till alla deltävlingar, ryttarna har varit: Alma Brag, Vendela Nilhäll, Olga 
Leander, Ella Nilsson, Tova Strömquist, Josefin Fennick, Evelina Wagner, Melissa Göransson, Donika Gerguri, Mia Andorfer, 
Julia Svan och Liidia Kubenina

Resultatet för laget på de olika deltävlingarna: 
Klagshamns ryttarförening: 1:a plats 
Malmö civila ryttarförening : 1:a plats 
Ystad ridklubb: 3:dj plats

Tyvärr blev finalen inställd men vi hoppas på nya fina tävlingar i höst igenw''

RAPPORT FRÅN ANLÄGGNINGSGRUPPEN 2020:
Den 5 december år 2020 är ett historiskt datum för Malmö Civila Ryttareförening. Det är det datum då nästintill samtliga av 
våra ponnyer och storhästar tränsades och sadlades, för att sedan ridas i god ordning från gamla anläggningen vid Jägersro till 
den nyöppnade vid Husie. 
 Novab AB hade då färdigställt ridhus, stallbyggnad och samtliga av dom dränerade grushagarna. Malmö Stad, ägare av an-
läggningen, har utfört en slutbesiktning tillsammans med Novab AB och därefter ”lämnat över nycklarna” till en förväntans-
full Verksamhetschef (Kris Kringstad) tillsammans med en likasinnad Ordförande (Bertil Sjödin).
Det som nu kvarstår är ”Etapp 2”, vilket innefattar en planerad utebana på 22x65 meter, belägen på ytan mellan ridhuset och 
Amiralsgatan. Detta förväntas vara klart under vår/försommar 2021, förutsatt att allt håller planerad tidsplan utav Malmö Stad.

 Som med alla byggen så uppstår där frågor allteftersom man flyttar in och gör sig hemmastadd, MCR tar kontakt med 
Malmö Stad när saker och ting behövs åtgärdas. Då föreningen inte är ägare av anläggningen utan snarare en ”hyresgäst”, så är 
vi befriade av en del betungande ansvar som istället åligger vår ”hyresvärd”.  
 Ett exempel på sådant ansvar är det undermåliga underlaget vid anläggningens infart och parkeringsytor, som snabbt blev 
väldigt ojämn med djupa håligheter. MCR har i skrivande stund fått besked om att arbetet med att åtgärda detta påbörjas 
inom några dagars tid.
 Tack vare gott samarbete med Jägersro så har Kris Kringstad löst uppstallningsfrågan för våra medlemshästar, som får stå 
kvar den gamla anläggningen tillsvidare. Det planerade rivningsarbetet med Jägersros sålda fastigheter beräknas inte starta 
förrän år 2025.
 Malmö Civila Ryttareförening har haft sitt hem på Jägersro sedan 1958, vi hoppas nu att vi kommer kunna ha lika stor 
glädje och nytta av vår nya moderna anläggning. Om vi alla tillsammans hjälps åt, så kan vi säkert behålla vårt nya hem i detta 
fina skick i många år framöver, vad sägs om att försöka slå vårt förra rekord på 62 år?
Vid pennan,

Ted Burhoff
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KRISTIN KRINGSTAD TILLDEAS PRISET 
 "ÅRETS ELDSJÄL IDROTT"
Fritidsnämnden i Malmö delar årligen ut priser till eldsjälar inom stadens föreningsliv.
I år gick ett av prisen till Kristin Kringstad på MCR! 
En intervju med Kris finns att läsa i tidningen Vårt Malmö nr 1 2021
https://pdf-flip.se/Vart_Malmo/2021/Vart_Malmo_nr1_2021/ 

Motiveringe från Fritidsnämnden lyder:
 
" Årets eldsjäl idrott
Kris Kringstad, Malmö Civila Ryttarförening: Årets eldsjäl inom idrott är Kris Kringstad, ridskole-
chef på Malmö Civila Ryttarförening. Kris tar inte bara ansvar för föreningens ridskoleverksamhet, 
Kris har också ett stort samhällsengagemang. Detta har bland annat inneburit att föreningen sedan 
många år tillbaka erbjuder drop-in-ridning där föreningen lyckats nå ut till en bred målgrupp och till 
grupper från andra kulturer genom att information sprids i skolorna. Föräldrar får möjlighet att träffa 
varandra när barnen rider och det skapar också möjligheter till integration." 
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SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDSPERSPEKTIV
2020 har föreningen legat i startgroparna för det största projekt sedan vi flyttade till Jägerso 1958. Flytten till Elisedalsvä-
gen 1 i Husie. Mycket känslor när den 5 december 2020 ”flyttlasset” skrittade iväg. Läs mer under Rapport från Anlägg-
ningsgruppen 2020 sammanfattad av Ted Burhoff.
 Läs också rapporterna från Ridskolans aktiviteter, Tävlingskommittén och Remonterna med mera så blir sammanfatt-
ningen komplett för verksamhetsåret.
 Om vi blickar framåt så ligger fokus på arbetsmiljön, hur vi ska planera tävlingsverksamhet och utveckla ridskolan. Ett 
aktivt och ökat samarbete med Fritidsförvaltningen blir också viktigt för oss. Anläggningen ställer stora krav på oss att 
leverera bra fritidsverksamhet och kunna erbjuda hög kvalitet på ridutbildning. Det finns mycket stor erfarenhet i fören-
ingen att lyckas med detta men sätter stora krav på en effektiv styrelse som stakar ut riktningen tillsammans med ridskolan.
Vi har under hästarnas betessemester framöver nu möjlighet att ha dom ”runt knuten” med allt det innebär för deras välbe-
finnande med vår dagliga kontroll och uppsikt. Detta är viktigt för oss. Jägersros planer med att bygga ett Hästcenter sidan 
om oss lämnar antagligen möjligheter att ytterligare utveckla föreningen under de närmaste åren.
Pandemin sätter givetvis tempot för oss med vad som kan och ska prioriteras.
Välkommen alla på resan in i vår nya framtid så hoppas vi att vi snart kunna ses på stallbacken.   

Styrelsen för Malmö Civila Ryttareförening 2020
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