
Pressinbjudan - Elittränaren Maria Gretzer till Realgymnasiet

Söndagen den 3 februari kommer Maria Gretzer – elittränare och f.d. förbundskapten för svenska hopplandslaget – till
Örestads Ryttaresällskap för att träna och coacha elever på Realgymnasiets hästutbildning. Clinicen är öppen för
både hästintresserade ungdomar och allmänheten som hälsas varmt välkomna som publik. 

Nu har vårterminen kommit i gång på allvar på Realgymnasiet i Malmö och i Lund. Söndagen den 3 februari klockan 13.30 får
eleverna på skolornas Hästutbildning känna på hur det är att träna för den svenska eliten. En av Realgymnasiets inspiratörer och
coacher, Maria Gretzer, finns på plats på Örestads Ryttaresällskap för att träna eleverna.

– Vi har knutit till oss flera av hästsveriges mest meriterade elitryttare och tränare som coacher för våra elever, berättar Ebba
Schenholm på Realgymnasiet.  De kommer in i utbildningen med jämna mellanrum för att komplettera våra duktiga ridlärare och
inspirera och sporra våra elever. De delar med sig av sin breda erfarenhet och bidrar till att utbildningen håller den höga standard
vi vill ge våra elever.

På Realgymnasiet i Malmö och Lund är förväntningarna stora inför clinicen med Maria Gretzer.

– Det ska bli jättespännande att få träna för Maria Gretzer och få tips och råd av henne säger Emma Björklund som går NB-
programmet Hästhållning – ridning på Realgymnasiet i Malmö.

– Det är så roligt att se hur eleverna växer och utvecklas, dels i den ordinarie undervisningen, men det känns även som om de tar
ett steg vidare när de får rida för tränare av den här klassen, berättar Mats Wermelin, rektor på Realgymnasiet i både Malmö och
Lund.

Clinicen pågår i tre timmar och är öppen för allmänheten. Ungdomar som är intresserade av att se Maria Gretzer och vill veta mera
om hästutbildningen hos Realgymnasiet har möjlighet att träffa skolans elever, lärare och APL-värdar/samarbetspartners.

Fritt inträde.

Du som journalist hälsas varmt välkommen!

När: Söndag den 3 februari klockan 13.30 – 16.30

Var: Örestads Ryttaresällskap, Kantyxegatan 15, 213 76 Malmö 

För mer information kontakta:

Ebba Schenholm, projektledare Realgymnasiet, tel. 0733-51 77 24
Mats Wermelin, rektor Realgymnasiet i Malmö och Lund, tel. 0766 - 27 40 59
Anna Hellström, bitr. rektor, Realgymnasiet i Malmö, tel. 0766 - 27 40 58

Ytterligare information om Realgymnasiet och våra utbildningar finns på www.realgymnasiet.se  och www.larande.se. 

Vi finns också på www.facebook.com/realgymnasiet , på www.instagram.com/realgymnasiet och på
www.twitter.com/realgymnasiet.

Du är även välkommen att besöka vårt pressrum på www.cisionwire.se/larande

Lärande i Sverige AB driver Realgymnasiet på 14 orter i Sverige. Vi samarbetar mycket nära med branschen och finns mitt i city. På så vis skapar vi
utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vi lägger stor vikt vid att eleverna utvecklas både
kunskapsmässigt och personligt. Realgymnasiet erbjuder NB-programmen: Hästhållning (ridning, trav och islandshäst), Hund, Djurvård, Djurpark och
Äventyrsturism. Vi har även HV-programmet med utbildning till Hår- och Makeupstylist, Teknikprogrammet samt utbildning till IT-tekniker. Utbudet varierar på
orterna. Förutom gymnasieverksamhet bedriver företaget också grundskoleverksamhet. Erlaskolan startade 2011 och finns idag med tre skolor på två orter i
Sverige. Flera lanseras under 2013.


