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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2022

Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte.

Datum: Söndag den 5 mars 2023, klockan 15.00.  
Plats: MCR cafeterian.
   
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.  Mötets öppnande 

2.  Val av ordförande för mötet 

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

4.  Fastställande av röstlängd 

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare

6.  Fastställande av dagordning 

7.  Fastställande av om 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 inom ramen för det i 24 § angivna antalet

 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 (se § 27) 

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 SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har  
rätt att representera med ombud 

21.  Fastställande för årsavgift för nästkommande år 

22.  Övriga ärenden som enligt § 15 kan upptas till beslut på årsmöte 

23.  Fastställande av handlingsplan för att motverka mobbning, kränkning, diskriminering, trakasserier och övergrepp. 

24.  Mötets avslutande. Därefter utdelning av utmärkelse och avtackning

3



MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2022

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022.

ÅRSMÖTET
MCR:s 96:e årsmöte ägde rum den 13 mars 2022 i Kiels Kök, Agnesfridsvägen 13, Malmö. 
Styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande:  Bertil Sjödin  mandattid t.o.m 2023
Ordinarie ledamot: Michael Burhoff  mandattid t.o.m 2023
Ordinarie ledamot: Ted Burhoff  mandattid t.o.m 2023
Ordinarie ledamot: Pernilla Bardh Östrell  mandattid t.o.m 2023
Ordinarie ledamot: Ylva Wikman  mandattid t.o.m 2023
Ordinarie ledamot:  Susanne Lindqvist  mandattid t.o.m 2024
Ordinarie ledamot: Roxana Ansari  mandattid t.o.m 2024
Ordinarie ledamot: Marie Wilhelmsson  mandattid t.o.m 2024
                                                                                                                
Suppleant:  Lisa Lindqvist  mandattid t.o.m 2023
Suppleant Johanna Nilsson  mandattid t.o.m 2023
 

Ungdomssektionen Remonternas representant i styrelsen har varit: 

Ordinarie  Zuzanna Glasek   mandattid t.o.m 2023
Suppleant Roterande

Val av revisorer och deras suppleanter:Årsmötet

Godkänd revisor Malin Åkesson  mandattid t.o.m 2023
Medlemsrevisor Margareta Norgren  mandattid t.o.m 2023

Val av valberedning: 
Ordförande omval Irene Torstensson. Ledamöter omval Madelene Wahlqvist och Tina Sandquist.  
Alla med mandattid till årsmötet 2023

Val av ombud:

Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med 
ombud väljs av styrelsen. Ombud till MRCO är ordförande och verksamhetsansvarig.  
Adjungerad till MCR:s styrelse är ridskolans verksamhetsansvarig Kristin Kringstad, VD, MCR AB.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft 10 ordinarie sammanträden. Bland annat följande områden har hanterats av styrelsen:  
Remonterna, digitala kanaler, ridskola och tävlingar. 
Föreningen har under året haft 650 (652) medlemmar, varav 450 (444) juniorer t.o.m 20 år och 200 (208) seniorer.  
Siffrorna inom parentes är för 2021.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av 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, Styrelseordf. Richard Forsman och VD Kristin Kringstad

MCR är huvudman inom koncernen och äger i sin helhet Ridhusföreningen (MCRR), som i sin tur äger MCR AB. 

MCR AB tog 2009 över huvuddelen av verksamheten från MCR, och äger bland annat hästar, inventarier.  
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 där sådant krävs.
  

MCR AB (org nr. 556588–8343)

Ordförande är Richard Forsman och VD är Kristin Kringstad.  
Övriga ledamöter har under 2021 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 2021 varit,  
Michael Burhoff, Richard Forsman, Monika Walfisz och Ted Burhoff. Suppleanter Kristin Kringstad,  
Susanne Lindqvist och Zuzanna Glasek.

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
På hemsidan www.malmocivilaryttare.nu finner du information om klubben, tävlingar och händelser, ridskolans hästar och 
mycket mer. Även plattformen Hippocrates används som kanal för information till ridskolans elever. 

MCR:s hemsida har under året fått mindre justeringar för att säkerställa webbplatsens prestanda. Kommande året planerar 
jag att arbeta mer med hemsidan, det planeras både synliga och mindre synliga förändringar för hemsidans utseende och 
funktionalitet. 

Bland MCR:s digitala kanaler används även sociala medier (Facebook och Instagram) för att dela information om verk-
samhetens olika områden: MCR:s huvudkonto, Remonterna, Mötesplats och MCR Tävlingsryttare, med ett totalt följar-
antal på 5199 följare över samtliga konton. 

Vid pennan, 
Roxana Ansari

MALMÖ RIDSPORTSFÖRENINGARS CENTRALORGANISATION (MRCO)
MRCO är ett samarbetsorgan mellan de olika ridklubbarna i Malmö. KRF, MCR, MR, ÖRS och SSRF.

Idag för MRCO en ständig dialog med Malmö Stad när det gäller Ribersborgs tävlingsbanor både när det gäller evenemang 
och skötsel. Vid MRCO:s möten medverkar även representanter från fritidsförvaltningen.

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 2022
Ridskolan har haft ett bra år med god beläggning. Vi öppnande fler barngrupper och minskade något på vuxensidan.
Under hela året har vi haft spontanridning varje fredag, detta är välbesökt.Under sommaren hade vi fyra veckors  
verksamhet med kulimalmö. Allt detta är avgiftsfritt för barn och ungdomar som bor i Malmö.
Under sommaren hade vi flera ridläger, heldag och halvdag, hoppkurs, dressyrkurs, hyrning och igångsättningsläger.
Vi har såklart några hästar som lämnat oss under året, vi har även sålt någon häst.
Det har köpts in en del yngre hästar som slussas in i verksamheten efter hand.
 På jullovet har vi haft lite semester för våra hästar med några tävlingar och hyrning. En lite lugnare period som gjort  
hästarna glada igen.
 Under året har vi gjort en del förbättringar på anläggningen. Ted har byggt förvaring i foderladan till täcken och scha-
brak. Innanför sadelkammare har det byggts en liten tvättstuga.
Vattenkoppar har nu kommit upp i alla hagar vilket har underlättat för personalen och förbättrat för hästarna.
Ett stort tack till vår fantastisk personal som ställt upp på bästa sätt.
Vi försöker vara en ridskola för alla!

Kris Kringstad

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REMONTERNA
2022 har varit ett år av lärdom, underhållning och utveckling för oss i Remonterna. Utan restriktioner kunde vi äntligen 
genomföra många av våra allra mest uppskattade aktiviteter, såsom övernattningar, rykttävlingar och gymkhanor. Såklart 
höll vi också i vår årliga halloweenkväll, samt organiserade vinterparaden, årets nomineringar och ett eget spex under Vin-
tershowen! Vi gav oss även ut och testade att hålla i bland annat ponny-ridning och en dag i stallet, vilka fick fin respons av 
våra fantastiska deltagare. Remonterna har även jobbat aktivt för gemenskap och trivsel på ridskolan, för att alla ska känna 
sig välkomna i stallet. Tack till alla er extraordinära barn och ungdomar som har valt att stödja oss i vårt arbete genom att 
delta i våra aktiviteter. 

De ungdomar som har suttit med i Remonterna under 2022/2023 är:
Ordförande:  Zuzanna Glasek
Vice Ordförande:  Alma Brag Thomas
Sekreterare:  Natasa Egumenovska
Vice Sekreterare:  Alisa Jaganjac
Ekonomiansvarig:  Lidiia Kubenina
Pr-ansvarig:  Licha Kennander
Vice Pr-ansvarig:  Cornelia Claesson
Ledamot:  Hoda Al-Zubeidi
Suppleant:  Kelly Friberg

Remonterna tackar stort för detta året och vi ser fram emot ännu ett roligt verksamhetsår!”

Vänliga hälsningar,
Zuzanna Glasek!

MÖTESPLATS 2022
Vi har haft olika aktiviteter efter barnens önskemål och dom mest populära har varit gymkhana,ridning samt hästskötsel.
Vi såg också att antalet deltagare har sviktat i 2022- från ålder 11 och uppåt mest medlemmar.
Vi hoppas på fler nya deltagare i 2023- och på våren solen där vi kan komma och ut och hoppa käpphäst samt andra lekar.

Vid pennan
Ana Mugosa
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KAFÉET
Vi kan med glädje meddela att cafeet har öppet alla dagar i veckan, samt när vi har tävlingar och när barnen har lovdagar.
Under 2021 fick vi en vinst som gjorde att vi kunde köpa in nästan en hel ny hinderpark.
Att förändra och varier utbudet pågår hela tiden, med nudlar och varma mackor står ändå högst på listan.
Vi har också försäljning av snygga vinglas, kaffemuggar, doftljus, barnböcker mm från Kringstad Interiör.
Julkalendrar och Bingolotter har också gått väldigt bra inför julen.

Cafeföreståndare Irene Mattsson

MCR:S TÄVLINGSRYTTARE 2022
2022 blev ett tävlingsår kantat av fantastiska framgångar för våra tävlingsryttare och lag. MCR har skördat många priser 
och framgångar på alla nivåer både individuellt och i lag.

I div3 hoppning slog laget till med två vinster och slutade på en mycket fin 2a plats i totalen.
I laget red: Tuva Sandqvist, Nicole Norén, Tilde Severinsson och Ellen Eriksson. Lagledare: Tuva och Tina Sandqvist. 

I div2 hoppning tog laget bl.a en 1a plats och en 2a plats och även dom slutade på fin 2a plats i totalen.
I laget red: Emelie Perngården, Filippa Tamandi, Fanny Thornberg, Ellen Ericsson, Sofia Wångklev och inlånad till omg 3 
Helene Emond. Lagledare: Madelene Wahlqvist.

Och som kronan på verket tog elitlaget hem ett historiskt SM brons i finalen i Falsterbo. Det efter att laget tagit hem en 
seger och två 2a platser och stod som totalsegrare i den södra zonen. Därifrån kvalade laget till semifinal i Strömsholm och 
lyckades knipa en plats till finalen i Falsterbo. Med en hejarklack av rang kunde till slut laget gå in på den stora gräsbanan i 
Falsterbo och titulera sig som bronsmedaljörer i svenska mästerskapen för lag 2022.
I laget red: Fanny Thornberg, Julia Kringstad, Elleonore Hammargren, Sara Granqvist, Ebba Falkenklev, Kim Krog och 
Ylva Wikman. Lagledare: Kris Kringstad och Ylva Wikman.

MCR har i år haft två ryttare som som etablerat sig på 150 nivå: Julia Kringstad och Ebba Falkenklev har båda lyckats med 
denna bedrift. Julia har inte mindre än 5 segrar från 135- 145 och lika många placeringar i svår hoppning och avslutade 
året med en 3e plats i 150 ATG på Flyinge.
 På 145 nivå (svår hoppning) har flera av våra ryttare tagit hem vinster och placeringar genom Julia Kringstad, Elleonore 
Hammargren, Kim Krog och Ebba Falkenklev. 
På höjder 130-140 har förutom ovanstående även Sara Granqvist, Fanny Thornberg, Amanda Gustavsson och Ylva Wik-
man kammat hem flertalet vinster och placeringar.
 I 110-120 har Angelina Lehmann, Anna Lundin, Madelene Wahlqvist, Emelie Rosenqvist, Emelie Perngården, Emila 
Hinsell och Amanda Brandin stått för priser och placeringar.
Fanny Thornberg tog silver I Skånska mästerskapen youngrider
Ylva Wikman tog brons Skånska mästerskapen senior
Emelie Rosenqvist blev Malmömästare

Inför 2023 har vi höga förhoppningar på våra tävlingsryttare och lag. Vi kommer att satsa vidare på elitlaget och hoppas att 
vi ska ha både div2 och 3 i hoppning. Vi kommer även att ha ett lag i ponnydressyr. 
Tävlingssektionen vill gratulera till fina prestationer under året och vill även passa på att tacka för allt stöd, hejarop och 
teamkänsla vi har känt från hela klubben och alla medlemmar. Nu blickar vi framåt mot ännu ett roligt år fyllt med fina 
resultat. Hoppas att vi syns ute på tävlingar 2023!

Vid pennan Ylva Wikman
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EN RESA MOT LAG SM 2022
Detta är ett sammandrag av rapporteringen av Ted Burhoff på Facebook.

Omgång 1, Lillhagen

Klubben har dom senaste åren klamrat sig envist kvar i Elitserien, viljan har alltid funnits där men det har helt enkelt  
gått vår väg...anledningarna har varit flera.
 Resan gick idag till Lillhagen i Höllviken med ett lag på fyra förväntansfulla ryttare med Kristin Kringstad och  
Nicklas Sjöberg i ledarrollerna. 
 Fanny Thornberg gjorde ett starkt jobb idag, med två felfria ritter på en lånad häst som hon ridit bara 3 gånger innan!
Julia Kringstad Håkansson och Ylva Wikman visade sedvanlig god rutin med varsin "dubbelnolla" på kontot.
Sara Granqvist kämpade på, trotts illamående och strul med punktering innan tävlingen så producerade hon två  
fina rundor med endast ett litet pet i omhoppningen, men då var redan segern ett faktum! MCR vann därmed  
första omgången i Elitallsvenskan 2022!

Omgång 2 & 3, Henriksdal. MCR:s Elitlag fortsätter att briljera! 

Då var det dags för omgång 2 i årets Elit-allsvenska, på härliga Henriksdal.
Sara började starkt med en snabb och felfri runda i grunden och sen var bollen i rullning...laget tog sig vidare till  
omhoppning och där fortsatte trenden. En riktig nagelbitare där vi placerade oss på 2:a plats och det rörde sig om  
ynka hundradelar! Nu väntade en andra tävlingsdag med ännu en omgång.
 Omgång 3 bjöd på en större utmaning än många räknade med, alla lag fick kämpa på och även landslagsryttare som 
Fredrik Jönsson och Peder Fredricson hade det svettigt. Elleonore Hammargren började med en toppenrunda och resten 
av järngänget kämpade på, Sara råkade tyvärr ut för en rejäl tvärnit men både häst och ryttare klarade sig bra.
 Tack vare en stark lagkänsla och jämn hög nivå och rutin på våra ekipage så höll det hela vägen. En 2:a placering idag 
resulterar i att MCR går ut som totalsegrare i södra zonen och går vidare till omgång 4 i Strömsholm!

Semifinalen, Strömsholm

Det har varit en minst sagt händelserik helg uppe i Strömsholm, på grund av kraftigt regn så var både stallområdet  
och banan i dåligt skick.  Läget var så allvarligt att man talade om att flytta semifinalen till en annan anläggning. Men  
på kvällen innan togs beslutet att man skulle hålla det på plats, men i förkortat format (1 omgång istället för 2).
Elleonore var först ut och presterade en felfri runda fram hinder 11 där ett tidigt avsprång resulterade i en bom ned. 
 Därefter var det dags för lagets ankare, Julia höll sedvanlig god form och visade var skåpet skulle stå...felfri runda!
Nästa in på banan var Kim Krog som såg ut att även hon skulle bidra med en felfri runda till laget, men in i  
trekombinationen så stötte hon på patrull och några bommar fick markkontakt.
 På grund av en skadad häst så fick biträdande lagledare Ylva tappert dra på sig kavajen och agera reservekipage,  
började riktigt starkt men slutade lite oväntat tyvärr...bra kämpat! Många välkända ryttare hade det kämpigt på banan  
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med rivningar, vägringar och ofrivilliga avsittningar...en fjäder i hatten för vårt lag att ta sig an denna utmaning.
Ryttarnas kämparanda resulterade i en 7:e plats och vi blir därför ett av dom åtta lag som är kvalade för stora finalen i  
Falsterbo! Historiskt på flera sätt, många år sedan MCR var med i final och dessutom 100-års jubileum av Falsterbo  
Horse Show.

Finaldagen, Falsterbo Horse Show

För att citera Jan O Wannius; vilken skräll....och en bra sådan!
Under förmiddagen började ett glatt gäng samlas på läktaren i Falsterbo, för att visa support åt vårt Elit-lag. Klubbflaggor 
och en stor banderoll med klubbmottot "Ridsport för alla" uppfördes. Finaldagen var uppdelad i två omgångar, en på  
förmiddagen i höjd 1,35/1,40m och sedan omgång 2 på eftermiddagen i höjd 1,35/1,45m. 
 Först ut var Elleonore, som åter igen visade god form med en felfri ritt, åtföljd av ett högljutt jubel från läktaren! 
Nästa in var Julia som trots en liten rysare efter hinder 6, fortsatte iskallt vidare och presterade ytterligare en 0:a till laget.
Efter detta så var det dags för Ebba, som såg ut att även hon skulle gå felfri...men tyvärr så ställde kombinationen längs  
läktaren till det och det slutade med 8 fel på kontot. Sist ut i laget var Kim på Ides, som verkade inte helt nöjd med  
omgivningen på banan...men när det väl var dags så skiftades fokus och en runda med ynka 4 fel resulterade i att MCR  
nu kunde gå vidare till Omgång 2 med 4 fel i bagaget (man räknar de 3 bästa resultaten av 4 ritter). Samtliga ritter fick  
applåder, hejaramsor och jubel...MCR både syntes och hördes denna dag!
 På eftermiddagen så vad det då dags...storfinal inne på den väldiga internationella banan, där bara omgivningen kan  
vara tuff nog...men nu även högre hinder!
Merparten av supporterna bänkade nu sig på kortsidan i närheten av insläppet och då även strax nedanför domartornet 
med speaker, som väl märkte av vår "teamspirit" och kommenterade detta flera gånger.
 Elleonore var återigen först in på höjden 1,35 och fortsatte som förut med att sätta en felfri ritt, glädjen på läktaren var 
klart märkbar! Nästa in på arenan var lagankaret Julia med Axwell, som nu verkade fått lite "myror i brallan" och sprallande 
mellan hinderna vilket inte gjorde livet lättare...men Julia visade återigen god rutin och hade en ynka bom ned, 4 fel.
Här visade det sig lite att våra ungdomar i publiken har blivit bortskämda med att se Julia rida så många felfria rundor... 
lite modstulna blev dom allt...men ännu var inte MCR borta ur matchen!
 Ebba kom in på banan, lagom revanschsugen sedan omgång 1 och kämpade tappert på men trots det så slutade det på 
12 fel. Men detta var knappast något resultat att hänga läpp över, många rutinerade ekipage kämpade ordentligt inne på 
den stora banan och hinderhöjden var respektingivande. 
 Så var det då Kims tur, ekipaget visade en jämngod form och lämnade banan efter en ritt på 4 fel.
Så vad ledde då allt detta till kan man undra? En overklig känsla när man blickar ner i mobilen och ser resultatet.... 
Malmö Civila Ryttareförening har tagit Brons i Lag-SM (Elit-Allsvenskan)!!!
 Hatten av för ryttarna med deras team (hästskötare, hästägare med flera) och lagledare! Detta är en historisk händelse 
för vår klubb, som nu inte enbart kan blicka bakåt på fornstora dagar utan även blicka framåt med nya stora prestationer 
färska i minnet!
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ÅRETS UTMÄRKELSER 2022
Hoppryttare:

Stora hopp priset: Julia Kringstad
Bästa 140-ryttare: Kim Krog
Bästa 130-ryttare: Sara Granqvist
Bästa 120 ryttare: Amanda Gustafsson
Årets Hopplöfte: Ebba Falkenklev
Årets YR Häst: Elleonore Hammargren 
Årets JR Häst:  Angelina Lehmann 
 
Ponny pris: Delas ej ut för 2022
Ponny löfte: Delas ej ut för 2022

Dressyrryttare:

Stora Dressyrpriset: Delas ej ut för 2022
Årets Dressyrlöfte: Delas ej ut för 2022

RIDSKOLECUPEN 2022 

Min upplevelse av finalen i Ridskolecupen var extremt bra! Det var ett sätt för oss ridskoleelever att testa på hur det var att 
tävla utanför ridskolan. Det var väldigt nervöst, men alla i laget peppade och stöttade varandra, samt vår fantastiska lagledare, 
Helene Lundin, som hjälpte oss med allt under finalen. Våra hästar från ridskolan, Clinton och Playboy, var väldigt fina och 
gjorde allt för oss under tävlingen. Vi kan verkligen inte vara mer nöjda över våra fantastiska ridskolehästar som varje dag gör 
sitt bästa för oss ridskoleelever. 
 Vi kämpade oss genom hela tävlingen, och även fast poängen inte var med oss alla så är vi väldigt nöjda över allas insatser. 
Trots allt så gjorde vi detta för att ha kul och för att testa på hur det är att tävla på riktigt. Och att ha kul var något vi alla hade! 
- Nataša Egumenovska

Det var verkligen en rolig upplevelse att vara med i Ridskolecupen 2022. Jag är glad att jag fick den chansen för jag har lärt mig 
väldigt mycket. 
 Jag tävlade hemma, och sen finalen. Från början ville jag bara vara med på uttagningen, eftersom att jag upplevde det som 
något väldigt lärorikt då jag inte är så van vid tävlingslivet.  Men sedan blev jag en del av laget. Jag hade nog inte kunnat önska 
mig ett bättre team. Alla människor var så himla underbara och stöttade verkligen. 
 Flyinge var verkligen speciellt. Jag minns hur nervös jag var. Flera dagar innan förberedde jag allt. Jag satt helt spänd påväg 
mot flyinge. Och när vi var framme så stod jag och en annan tjej i laget, och bara kollade.  När det var dags för mig att hoppa 
upp, så var jag så ledsen. Vi var tvungna att ha på oss väst. Ingen hade fått information om detta innan så jag hade inte med mig 
någon väst. Men sen kom det en jätte snäll tjej från ett annat lag som såg att jag var ledsen, och jag fick låna hennes väst. Det 
var verkligen snällt och jag är väldigt tacksam. 
 Det blev ingen placering. Jag är dock glad att få varit med om detta. Ett stor tack till vårat fina, fina lag som varit så stöt-
tande och duktiga under hela denna tiden. Alla ni förtjänar en förstaplats. Ni har iallafall det i mitt hjärta. Och även tack till 
våran fina ridskola som gett oss denna möjligheten. 
- Miranda Hell

Under Ridskolecupen fick man lära sig mycket och var väldigt roligt att man fick lära sig saker som man inte visste innan. Man 
fick även se hur det var på andra ridskolor och lära känna nya människor. Alla från de andra ridskolorna var väldigt trevliga 
och skapade en bra gemenskap, så tack för att ni gjorde att man kände sig så trygg på era ridskolor. Även ett stort tack till alla 
i laget som stöttade en även fast man var jättenervös. Men framförallt ett stort tack till våra ridskolehästar som har gjort hela 
Ridskolecupen möjlig!!
 - Ahmed Elbalola
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