
Infoblad  Januari – februari 

 
 
 
Personalen 
 
Vi i personalen ser fram emot en givande 
vårtermin och vi vill hälsa nya som gamla 
elever tillbaka till en ny rolig termin på 
ridskolan och till vår ridklubb tillsammans med 
våra vänner hästarna <3. Vi som jobbar här är 
Jessica Johansson, Sara Wenjedahl och 
Amanda Hallgren. Hästarna har även de haft 
ett välförtjänt jullov med lite extra tid i hagen, 
mysiga uteritter med hyrryttarna och längtar 
nu efter att ni alla kommer tillbaka till nya 
terminen. 
 
Vårterminen 2023 startar mån den 9/1 vecka 
2 och sista riddag för terminen är fredag 16/6 
vecka 24. Ordinarie ridlektioner är inställda 
alla röda dagar men övriga dagar, så som 
sport- och påsklov, har vi ridning som vanligt. 
Dessa dagar erbjuds också lite olika 
extraridning.  V.25, 26 och 27 kommer 
ridläger att erbjudas. Därefter hyrs hästarna 
ut över sommaren. 
 
Under höstterminen har vi startat upp mer 
ridning för elever i olika åldrar och nivåer 
vilket vi fortsätter att utveckla vidare. 
Extraträningar anordnar Sara varannan vecka 
på söndagar (jämna veckor). Anslag om dessa 
kommer löpande på sociala medier samt 
anslagstavlor. 
 
Övriga helger erbjuds ridning för de som blivit 
hyrryttare och övriga träningar för bland 
annat extratränare. Under hösten har bland 

annat Cayenne Cranning (Hoppning), Camilla 
Haga och Nina Jansson (dressyr) haft träningar 
vilket vi hoppas vi skall få till även under 
vårterminen. Kanske även för någon mer om 
intresse finns :) 
Vi försöker erbjuda ett varierat utbud och 
svårighetsnivå men har du något du saknar 
eller har önskemål om får ni gärna prata med 
oss i stallet eller maila oss på: 
 
malungs.ridklubb@telia.com 
 
NYTT på gång! Vi har sökt och fått ett bidrag 
av Rolf Ericsson bil och fått 15.000 kr för att 
starta upp ett kul projekt - ”Stallfritids”. Vi 
kommer med dessa medel kunna erbjuda en 
vuxen i stallet och någon hästrelaterad 
avsutten aktivitet en kväll i veckan. Tanken är 
att detta skall vara kostnadsfri och kul 
återkommande aktivitet för barn och 
ungdomar som vill kunna träffas och ha kul 
tillsammans i stallet.  
 
Håll utkik, mer info kommer om detta! 
 
Börja rida? 
 
Vill du börja rida hos oss så kan vi ha någon 
enstaka plats i befintliga grupper. Välkommen 
att kontakta oss om du är intresserad av en 
plats. Vi kommer även starta upp lite nya 
grupper så är du intresserad, kontakta oss 
gärna om vad du önskar så hoppas vi kunna 
lösa det.  
 

Välkommen tillbaka till en ny termin på MSRK! I infobladet hittar du viktig information om 
verksamheten och föreningen. Trevlig läsning!  



Medlemsskap 
 
Nytt år innebär ny medlems- och 
anläggningsavgift. OBS! I år vill vi inte att 
dessa betalas på swish, utan vi kommer att 
fakturera alla som tidigare varit medlem hos 
oss och är en aktiv medlem. Du som rider 
lektion hos oss får faktura på medlemsavgift 
tillsammans med terminsfakturan.  
 
MEDLEMSAVGIFT  
Junior: 300 kr (t.o.m. 18 år)  
Senior: 400 kr  
 
ANLÄGGNINGSAVGIFT 
Helår: 1500 kr. (1200 kr 2:a hästen, 1000 kr 
3:e hästen) 
Termin: 850 kr. (750 kr 2:a hästen, 650 kr 3:e 
hästen)  
Vi fakturerar alla som har betalat 
anläggningsavgiften detta år. Vi utgår från 
helårsavgift om du inte efterfrågar annat. 
Maila oss om du inte vill fortsätta betala 
anläggningsavgiften under 2023, eller om du 
vill betala terminsavgift (ist för helår).  
 
Varför medlem? 
 
Som medlem hos oss är du med i vår 
olycksfallsförsäkring som gör dig försäkrad 
under din vistelse på anläggningen samt övrig 
tid som du rider.  Alla som rider lektion hos 
oss, nyttjar anläggningen eller på något annat 
sätt är en aktiv deltagare i aktiviteter behöver 
därför vara medlem i vår förening. Som icke-
medlem kan du bara delta på 1-2 
aktiviteter/per år för att ”prova på”(detta 
gäller inkl. t ex. bokning av ridhus).  
 

Nyhet! Bli supporter? 
 
Är du en tidigare medlem som inte i dagsläget 
är aktiv på klubben eller du kanske är mor-
/farförälder till en aktiv ridande hos oss. Eller 
helt enkelt är en person som vill stötta oss? 

Då kan du bli SUPPORTER! Du betalar då in 
400kr eller valfri annan summa till oss och 
märker din swish-betalning med texten 
SUPPORTER.  Du är då med och stöttar oss och 
vårt engagemang för barn och ungdomar på 
vår ridklubb. Vi kommer (om du vill) publicera 
ditt namn på vår nya hemsida under fliken 
supportrar, meddela oss om du inte vill stå 
med på hemsidan. 
 

Swishnummer 
 
Malung-Sälens ridklubb  123 514 72 44 
Ungdomssektionen  123 170 41 88 
 
Ett tips är att spara oss som favoriter i 
Swish, så hittar du dem lätt när du 
behöver dem.  
 
Ideell förening 
 
Som medlem åtar du dig att bidra ideellt på 
olika sätt och tack vare detta får du ett kraftigt 
reducerat pris på allt du gör hos oss. Utan 
engagerade medlemmar i vår förening skulle 
vare sig ridskolan eller anläggningen finnas.  
 
Skulle vi lägga ner allt ideellt arbete och täcka 
upp för dessa intäkter med rid- och 
anläggningsavgifter så skulle priserna ligga på 
en helt annan nivå.  
Priser på ca 5-600kr/lektion för en junior och 
anläggningsavgifter på över 4000kr/år är trolig 
verklighet då. Detta innebär då också och att 
ridning skulle kosta för mycket för de flesta 
och att det då endast är ett fåtal som har råd 
att rida vilket medför ytterligare kostnader för 
de få aktiva som blir kvar. 
 
Vi behöver i stället för att höja priserna 
hjälpas åt att se till att vi blir fler medlemmar 
och fler som rider och engagerar sig, vilket 
medför att vi tillsammans är fler som hjälps åt 
med att se till att ridklubben finns kvar och 
utvecklas framåt. Så om du undrar varför vi 



har ideella aktiviteter så som plansättning och 
olika försäljningar som vi hjälps åt med så är 
det just av denna anledning. 
 
Ideella insatser 
 
De ideella aktiviteter som vi planerat att 
satsa på under 2023 är: Plantsättning som 
i år blir förlagt på två helger i Maj. Alla 
medlemmar blir uppsatt på en dag och 
man får byta med varandra om man inte 
kan den dagen man blivit tilldelad.  
Under sommaren har vi som vanligt 
Grönlandsstädning och nytt för i år är 
Pepsiracet! Mer info om dessa aktiviteter 
kommer längre fram. 
 
Till våren kommer vi att skicka ut en enkät 
där man som medlem får chans att 
påverka vilken sommartjänstgöring man 
blir tilldelad, då detta uppskattades förra 
året. Håll utkik efter enkäten (kommer på 
mail, facebook och anslagstavlan). 
 
Vi har också planerat beprövade 
försäljningar. Newbody säljer vi i år endast 
under vårterminen och under hösten 
säljer vi fryspåsar inför älgjakten.   
 

Ledig stallplats 
 
Vi får snart en ledig stallplats i privatstallet på 
ridklubben. Kontakta personalen om du är 
intresserad av denna! 
 
Hemsidan 
 
Idrott online har valt att ta bort möjligheten 
för föreningar att ha en hemsida via dem, så 
vår hemsida togs bort 31/12. En ny hemsida är 
under uppbyggnad ideellt och mer och mer 
laddas upp där efter hand.  
 

Ungdomssektionen 
 
US styrelse anordnade tillsammans med flera 
av ungdomssektionens barn och ungdomar 
den årliga Julshowen igen efter några års 
uppehåll pga kvarka och pandemi. Jättekul att 
ni startade upp detta igen! Det var fullt på 
läktaren och tjejerna genomförde in 
toppenbra Julshow trots att ingen av de som 
sitter i styrelsen tidigare varit med och 
anordnat julshow tidigare. Riktigt bra jobbat 
tjejer!   
Vi hoppas att ni vet hur värdefulla ni är för 
klubben och dess medlemmar och vi hoppas 
även detta år på skojiga aktiviteter som ni ju 
experter på att anordna. 
 
Ungdomssektionen styrelse består nuvarande 
av följande: Maja Kullander, Ebba Päbel, 
Jasmine Eriksson, Agnes Eriksson, Olivia 
Lissdaniels. Samt medhjälpare: Isabell Hedlöf, 
Amanda Bäckström och Klara Gellerbrandt. 
 
Ungdomssektionen (vilket är alla föreningens 
medlemmar upp till 26 år) har årsmöte den 11 
februari kl 17.30 i cafeterian. Dit kan du gå för 
att använda din demokratiska röst i 
föreningen. På ungdomssektionens årsmöte 
väljs exempelvis US styrelse för året. 
Välkommen! 
 
Föreningens styrelse 
 
Först vill vi önska god fortsättning och tacka 
alla, ALLA som tillsammans med oss och 
personalen bidrar, fixar och tillsammans 
hjälps åt med vår fina ridklubb. Har ni tips 
eller idéer är ni varmt välkomna att kontakta 
någon av oss i styrelsen. 
 
Ordförande: Linnéa Magnér  
Övriga ledamöter: Marie Jernberg, Åsa 
Jonsson, Lisa Täpp och Stine Hinders.  
Suppleant: Evelina Hanis, Ulrika Persson och 
Elin Hinders 



 
Vilken otrolig julauktion det blev! 
 
DET BLEV FANTASTISKA 91.677 KR 
Bättre än vi hade vågat hoppas på! 
Vi vill rikta miljoner varma tack till alla som 
sponsrat, tillverkat, varit funktionärer, hjälpt 
till på alla möjliga sätt, och som bjöd så 
generöst! 
 
Du behövs <3  
 
Vi behöver förstärkning! Är du förälder, 
ridande, eller annan person som precis som 
oss brinner för Malung-Sälens ridklubb.  Du 
kanske som oss är intresserad av att vara med 
och utveckla och driva klubben vidare framåt, 
varmt välkommen till oss!  
Du behöver inte vara ”hästkunning” och du 
behöver heller inte sitta med på en ordinarie 
styrelseplats, vi behöver också personer som 
kan vara en förlängning av styrelsen och som 
kan hjälpa oss lite extra med just det område 
du brinner extra för. Besitter du kanske en 
kompetens inom ett specifikt område och vill 
vara med och utveckla den delen vidare? Kan 
du tex. vara en fena på att söka bidrag eller vill 
du kanske vara med det nya gänget som 
jobbar flitigt med att få fart på cafeterian 
igen?! 
Kan du vara med och hjälpa till? Kontakta 
gärna oss i styrelsen om det är något område 
du kan tänka dig att utveckla vidare.   
Om du är intresserad av en plats i styrelsen 
eller vet du någon som kan passa för detta 
uppdrag, kontakta Evelina Axelsson eller Per 
Lindberg som sitter i årets valberedning.  
 
Ekonomi och anläggning 
 
Vi kämpar med det ekonomiska läget som gör 
att alla priser skjuter i höjden och vi gör allt vi 
kan på för att få allt att flyta på. Vi försöker på 
alla sätt undvika att ridlektioner skall bli så 
dyrt att endast en liten klick barn och 

ungdomar har råd att deltaga. Vi vill att det 
skall vara för alla. 
Anläggningen är det vi sliter som mest med i 
nuläget och den är i stort behov av underhåll 
och stora investeringar i energibesparande 
åtgärder. Värme, ventilation och belysning 
behöver ses över och det är NU. Vi jobbar på 
flera fronter med just detta och har också en 
dialog med kommunen. Men vi behöver vara 
fler som hjälps åt och kan driva och se över 
lite olika områden. Detta gällande åtgärder 
som behövs på anläggningen är ett ämne vi 
kommer ta upp på årets Årsmöte. Kom och 
hör våra planer och kom med er synpunkt och 
bidra till en bra diskussion kring detta ämne. 
Vi vill ha medlemmarnas tankar och 
synpunkter kring detta. 
 
Årsmöte 
 
Till sist vill vi från styrelsen hälsa er varmt 
välkomna på ridklubbens ÅRSMÖTE den 
19 Februari kl. 17.00. 
I år är mötet förlagt i HOLE BYSTUGA och 
vi hoppas så många som möjligt tar sig 
tiden att komma. Vi bjuder på fika! 
 
Cafeterian 
 
I samband med ungdomssektionens julshow 
så hade klubben en nyöppning av cafeterian, 
tack vare ett gäng initiativtagande 
medlemmar. 
Cafeterians öppettider kommer att vara när 
frivilliga vuxna har möjlighet att bemanna. 
Vardagseftermiddagar, vid tävlingar/event 
samt vid egna arrangemang som våffelkvällar, 
mysfrukostar med mera.  
Cafeteriagruppen består av 3 personer som 
har tagit initiativ till att ha huvudansvar för 
cafeterian; Madelene Sjödén, Anne-Lie 
Bengtlars och Helena Pettersson. 
De uppmuntrar andra föräldrar/medlemmar 
att skriva upp sig på bemanning när man har 



möjlighet (lista finns på entréns anslagstavla), 
exempelvis när man ändå tänkt titta på när 
ens barn rider. Förhoppningen är att detta ska 
leda till att cafeterian sköts om och att det 
betalas som det ska så att cafeterian kan leva 
vidare.  
När ingen ansvarig vuxen finns kommer den 
övre delen av cafeterian vara stängd. Du som 
vuxen får låna nyckel och då ansvarar du för 
att det plockas ihop och för att ta betalt av de 
som kommer dit och handlar. 
 
Målet är att cafeterian ska vara en härlig 
samlingspunkt för alla! 
 
Stalljourslistor 
 
Vårens stalljourslistor finns uppsatta i stallet. 
Försök komma ihåg att ändra på listan i stallet 
om du har bytt så blir det enklare att få 
kontakt med varandra när ni har stalljour. 
Om du inte kan de datum du blivit uppsatt på 
måste du själv ordna ersättare eller skicka 
någon i ditt ställe, detta gäller även om du är 
sjuk.  Ansvarig byter med Ansvarig och 
Medhjälpare med annan Medhjälpare. Det är 
väldigt viktigt att någon kommer så även om 
du är sjuk behöver någon dyka upp i ditt ställe 
och hjälpa till efter bästa förmåga. 
 
Bingolotter, Svenska spel, 
Sponsorhuset 
 
Det finns fler enkla sätt du eller dina vänner 
och familj kan stötta oss utan ansträngning. 
Spelar någon i er familj tex Bingolotto varje 
vecka? Då kan du be denne prenumerera på 
en lott eller köpa Bingolotterna online - och 
samtidigt stötta ridklubben? Logga in på 
bingolotto.se. Du loggar in med bankID i 
menyn till höger kan du sen välja 
favoritförening, Malung-Sälens Ridklubb 
(såklart!). 
Även vid Svenska spel finns denna möjlighet. 
Se bara till att du aktivt valt vilken förening du 

vill stötta så sponsrar du oss utan att det 
kostar dig någonting. 
Handlar du på nätet finns även 
sponsorhuset.se där du kan gå in för at sedan 
via den sidan ta dig vidare till den sida du 
tänkt shoppa på och på samma sätt sponsrar 
du oss utan att det kostar dig någonting. 
 

Dina kontaktuppgifter 
 
Kom ihåg att alltid meddela om du får ändrade 
kontaktuppgifter eller byter tex. mailadress.  
 
Ridskolans öppettider 
 
Ridskolan är öppen för alla under personalens 
arbetstider. Tiderna som anges är cirka-tider 
då de även har lunch och viss förändring av 
schema kan förekomma. 
Mån-tor  ca 7.30-21.00 
Fre  ca 7.30-19.30 
Helger & röda dagar: Öppet endast vid 
extraaktiviteter 
 
Kontakt 
Telefon: 070-361 36 90 
e-post: malungs.ridklubb@telia.com 
 
Hemsida: malungsridklubb.se (under 
uppbyggnad) 
Facebook: Malung-Sälens Ridklubb 
Instagram: msrk_ridklubben 
 
 
Tack för att du  
läste infobladet! 


