
TEAM ÖRKS 

Nu börjar vi projektet TEAM ÖRKS för att skapa gemenskap, sammanhållning 

och klubbkänsla  i ÖRKS bland er som har ambitionen att tävla men också för 

att ge er massor av kunskap och inspiration på vägen. 

Tanken var att ni skulle träffas en gång per vecka men då elevantalet ökade drastiskt, 

ridhusbygget blev fördröjt och undertecknad blev rejält sjuk så har vi fått lösa det med en 

annan variant nu under hösten ( vi hoppas på en fortsättning under våren och då kanske det 

ser annorlunda ut. 

Vi kommer att träffas och ha teamwork, utbildning och ridning vid 3 helger under hösten och 

dessutom kommer vi att bjuda er på en eller ett par gånger extraträning troligen på 

fredagskvällarna. 

Fredag 12 oktober med start kl 17,00 fredag ( ”upprop”, förutsättningar, information , 

tävlingsorganisation i föreningen mm- föräldrar välkomna!) 

Lördag 13 oktober – kl 13-17 – ridning i 4 grupper – se nedan. ( meningen är att ni också 

sitter på läktaren/ hjälper till med hinder mm för att se och lära och heja på era kompisar)  

START GRÖNT KORT 20 oktober 13,00-16,00 ( frivilligt men bra utbildning för tävling- alla i 

team ÖRKS är med GRATIS och betalar bara för er bok och ev provskrivning/registrering 

100:-/st) Vi bestämmer här datum för fortsättning - brukar bli någon heldag o nån halv. 

Därefter:  3-4 nov och 17-18 nov – då kommer vi att ha ridning och teoretisk tävlingskunskap 

båda gångerna båda dagarna. Lördagar efter kl 13 o söndagar från morgon.  

Grupp WE/DRESSYR   Grupp hopp GUL 

Alicia Nordstedt   Frida Nyander 

Rebecca Johansson Engh   Josefine Elmqvist 

Victoria Kärvestedt   Hedvig Karlsson 

Matilda Arnell   Alma Egelin 

Amanda Bagge 

 

Grupp hopp BLÅ    Grupp hopp RÖD 

   

Julia Kinnander   Emma Holmqvist 

Emelie Akterhed   Agnes Hellerstedt 

Ingrid Rydberg   Ella Berglund   

Kajsa Leijon    Maja Lundell   

Inez Mattson    Waldemar Rösiö                          

 

Vid första tillfället behöver vi din tröjstorlek   


