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God Jul 
& 

Gott Nytt Hästigt År! 
 

Ridskolan har inget juluppehåll, men specialschema! 



 

 

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 2018-19 
 

1. Du måste vara medlem för att rida hos oss och i medlemskapet INGÅR att du/dina 

föräldrar jobbar med viss försäljning, caféansvar, städdagar , HÄSTENS DAG etc. På 

Ölmstad Rid & Körsällskap är du medlem inte kund ! 

2. Ordinarie lektionsridning sker alla dagar under perioden 20180806-20190616 

  OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar som 

infaller på vardag och lördag utom jul- och nyårshelgen. 

3. V. 6 och v 7 är det SPECIALPROGRAM utan extra avgift – inga ord. lektioner. 

4. Underskrivet ridskoleavtal ska lämnas in av samtliga elever som är inskrivna i fast 

grupp.  

5. Avgift faktureras via e-post ANGE FAKTURANUMMER vid betalning . Lika avgift 4 ggr 

med sista betalningsdag 31/8, 31/10, 28/2, 30/4. Vid start mitt i termin faktureras 

delavgift i samband med start. MEDLEMSAVGIFT kalenderår faktureras i januari. 

6. Då elev senast 31/8 betalar in hela läsårets avgift får eleven 500:- tillgodo på 

aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar, läger, delbetalning av 

fodervärdsavgift, Ridkort för extraridning  etc. 

7. Familjerabatt 20 % på billigaste avgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det 

2:a ridtillfällen/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte 

specialgrupper där priset redan är nedsatt. 

8. Återbud som meddelas på telefon 036-524 62 senast aktuell dag kl 13.00 (vard. o 

söndag) ger dig möjlighet att i mån av plats och hästtillgång ”rida igen” i annan 

passande grupp. 

9. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. Lekt. -från Våren senast vid terminsslut. 

10. Om elev uteblir från bokad igenridning där plats och häst finns, oavsett om eleven 

fått detta bekräftat eller ej förbrukas 2 lektioner. Det går bra att chansa utan att vara 

anmäld i förväg. 

11. Igenridningar får överlåtas till annan medlem inom egna familjen.(samma adress) 

12. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar föreligger för 4 veckor framåt 

(uppsägningsdag ej räknad) oavsett om elever rider eller ej. 

13. Under uppsägningstid har elev rätt att rida igen enl. pkt 8-10 ovan. Igenridning 

måste ske före uppsägningstidens utgång. 

14. Vid uppsägning mitt i läsår regleras avgiften efter det antal lektioner eleven varit 

inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker. 

15. All ridning, parkering av fordon och vistelse hos oss sker på egen risk. 

SE TILL ATT DU HAR EGET FÖRSÄKRINGSSKYDD SOM TÄCKER RIDNING.  

Vi har kundolycksfallsförsäkring och som medlem är du försäkrad i FOLKSAM via 

Svenska Ridsportförbundet . Den försäkringen gäller även i andra stall. 

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH RYTTARE HOS 

ÖLMSTAD RID & KÖRSÄLLSKAP ! 



 

1DET HÄNDER PÅ ÖRKS… 

 

1/12 Team ÖRKS- cm-hoppning 

1/12 Cm-hoppning 

9/12 Ponnyridning i Rosengallerian, anmäl om du kan hjälpa till!  

15/12 Luciatåg/show med B.U.S 

15/12 fortsättning Grönt Kort 

23/12 Julklappshoppning, arrangeras av TS 

Torsd 27/12 Måndagslektioner istället för v.1 

v. 52 Inga ordinarie lektioner för Torsd-fre-söndags-elever 

Fred 28/12 Tisdagslektioner istället för v. 1 

Ordinarie lektioner från 2/1 

v.6-7  Tema-veckor på ridskolan 

12/2 B.U.S rykttävling 

14/2 B.U.S tolkning om det är snö 

16-17/2 Träning Nuno Avelar på ÖRKS 

17/2 Hästarnas show- alla ridskolehästar löshoppar 

19-20/4 Nuno -träning 

21/4 Lokal Dressyr 

22/4 Lokal dressyr 

27/4 Nationell WE teknik speed 

20/6-3/8 Sommaruthyrning hästar 

6/6 Nationell WE  

21/9 Nationell WE 

 

Anläggningsavgift betalas per 
LÄSÅR 

Medlemsavgift betalas per 
kalenderår (elever faktureras) 

   JULAKTIVITETER 

För ridskoleelever 

 21/12 dagtid 
 22/12 kl 13-17 
 24-25-26/12 Ha egen häst för en dag 
 27/12 Dagtid 
 28/12 Dagtid 
 29/12 kl 13-17 
 30/12  
 31/12  
Mer info i tidningen och anmälan i stallet 
 
 



Det fungerade med att be om hjälp i förra ÖRKS-nytt   TACK för hjälpen med 

toalettstolen!  

Vi fortsätter… 

HANDFAT   

• Har någon ett begagnat att skänka? 

• Vem kan ta bort det gamla i ”Loppisrummet” ? 

• Vem kan montera dit o koppla in? 

VATTENSLANG   

Vid ridbanans kortsida finns en tjock slang nergrävd, där är tanken att kunna koppla på en av 

våra vanliga vattenslangar men diameter o annat stämmer inte, vem har kunskapen om hur 

det kan göras? 

 

TV Tyvärr har TV-skärmen vi fått gått sönder då den lyfts ner från 

bordet så när vi skulle använda den var skärmen trasig. Vi har redan 

fått hjälp bli av med den till sortergården, man kanske har någon en 

annan vi kan få? ( Behöver gå att koppla en dator till). Gärna även 

en ”svängbar väggmontering” 

DAMMSUGARE  

 

VERKTYGSFÖRRÅD/STÄDSKRUBB ( bredvid lilla toaletten)  

 Behöver en rejäl omorganisation för att bli mer fungerande, kan DU?  

 

Förvaringsplats för stolpar mm, Mia har en idé men behöver hjälp av en glad snickare, är det Du? 

Samma gäller hörnan med tvättmaskin i omklädningsrummet… 
 

Har du möjlighet till BRODYR-SYMASKIN? Kan du sy hästarnas namn på tygbitar som sen sys fast på 

ryktpåsarna? En del saknar namn. Prata med Rebecca eller Mia 

 

Övriga utrymmen som ofta behöver lite omvårdnad om du har en stund över att engagera dig är 

Toaletterna , Omklädningsrummet, Inglasade läktarens köksdel, Hinderförrådet, Loppisen  

 

INGEN KAN GÖRA ALLT MEN 

ALLA KAN GÖRA NÅGOT. 

TILLSAMMANS GÖR VI 

VÄRLDENS BÄSTA ÖRKS. TACK 

FÖR ATT DU ÄR EN DEL AV DET!  

 

 

 

Ridhusbygget går sakta men säkert framåt,  så snart kommer det att bli lite rörigt på gården en period 😊  

Små vill ha-saker 

Såpa, handtvål 

Frottéhanddukar till stallet 

Slangkopplingar 

Termosar 

Kaffebryggare typ restaurang 

till inglasade läktare 

Vattenkokare 

Textilfärg, svart 

 

Små att göra-saker 

Ta med skräp till sortergården 

Ta med förpackningar till 

förpackningsåtervinning ( vi har 

inte hämtning av dem) 

Kratta/sopa ute 

 

LÄS ! Vi behöver hjälpas åt att fixa på klubben, finns ingen vaktmästare… 



FODERBRISTEN  
Vi har det foder vi behöver. Vi har räknat noga på alla 

foderstater så hästarna får det de behöver, varken mer 

eller mindre. Däremot är det mer arbetskrävande i år då 

vi inte kan ge bara hösilage då det är alldeles för BRA 

värden med högt proteinvärde. Därför får en del hästar även halm och/eller hö vissa mål. Vi 

kommer troligtvis också ha hästar som svettas mer än vanligt pga proteinet. 

Hösilage och hö som vanligt ner i hönedkastet, halm finns även det på logen men går inte att 

slänga ner löst utan packa i kassarna och sen försiktigt ner i hönedkastet. Och förstås är det 

viktigt att väga allt foder. 

Vi har ju tidigare år fodrat med extra mycket stråfoder i form av hösilage, men i år har vi 

köpt ett fantastiskt fint parti halm som gör att hästarna ändå kan få fri tillgång stråfoder i 

hagarna men då i form av halm och i nät. 

Just näten har varit ett bekymmer att lära hästarna hantera på rätt sätt. Vid ett tillfälle lekte 

Puzzel med foderringen och skrämde slag på några andra när han sprang runt med den …. En 

annan gång var det några som fastande i nätet och alla blev rädda men nu tror vi att vi fått 

ordning på det. 

 

 

Privatträning dressyr/ 

hoppning/hantering/ WE  
  

 30 min 270:-  

 45 min 340:-  

 60 min 390:-  

Vid ev. anläggningsavgift eller lektionshästhyra tillkommer 70:-/ person  

 

2 pers dela på tid = 25% timpriset (gäller endast 45/60 min) 

RÖD DAG +50 kr oavsett tid. 

Bokas direkt med den ridlärare ni vill träna för. 

 

Lyxig lektion på välutbildad häst 750:- ( 4 rep 5 ggr kan köpas till rabatterat pris )  

Bokas via Mia 070-5581315 

 
Ovanstående gäller träningar på ÖRKS, då ridlärare jobbar utanför klubben gäller deras egna 

priser då det sker med f-skattsedel 



LYXIGA PRIVATLEKTIONER 
För dig som vill öva mer och känna på olika rörelser inom dressyren, för kul 
eller för att träna kroppsmedvetenhet och hjälpgivning att sen ta med dig 
när du rider andra hästar.  Mycket nyttigt och lärorikt att få chansen att 
rida så här välutbildade hästar!  

Bokningsbar för många olika ryttare, vuxna och barn, passar både 
ridskoleelever och ryttare med (utan) egen häst. Du behöver INTE vara       
” jätteduktig” för att ha nytta av det, ta chansen få prova ditt första 
galoppombyte!  

    

CARTAXO  
importerad från Portugal 2016. 

Välutbildad skolhäst av rasen 
lusitano, ägs av Ölmstad 
Rid&Körsällskap,  

Gör alla dressyrrörelser som öppna, 
sluta, förvänd galopp, 
galoppombyten, piaff och passage.  

Tävlad  WE-svår klass i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatlektionspaket 

Varje lektion är minst 45 minuter.  

4 lektioner 2400 kr 

5 lektioner 2750 kr 

Enstaka lektion 750 kr 

Frågor? Prata med Åsa eller Mia. 
Bokning via Mia 070-5581315  
eller Åsa 070-6071133 

 

 
AKROPOLIS  Mia´s tävlingshäst, 

tävlar MsvB dressyr med placeringar,startat StGeorg 
tävlar WE svår klass, vinnare RM och DM 2015. Gör 
alla rörelser i dressyr och we utom passage, byter i 
serier ner till vartannat. 

 

FELICIO Åsa´s tävlingshäst, tävlat 

MsvB dressyr, tävlar WE svår klass, vinnare DM 
2013,2014. Seger  RM 2016, gått VM i WE i Wien 
2014. Byter i serier ner till vartannat/varje, gör alla 
rörelser utom passage. 



 Poängjakten 2018 

Alla elever som är inskrivna i ridskolegrupp med 

hästkunskap samlar poäng på klubbtävlingar och 

lokaltävlingar i dressyr, hoppning och WE.  

Klubbresultat räknas automatiskt, allt 

lokalt/officiellt måste du själv redovisa via mail 

till ridskolan senast före jul!  Priser delas ut på 

årsmötet så se till att vara på plats 

I år har antalet seniorer ökat då en del av 

förra årets juniorer nu gått över, men glädjande nog fortfarande tävlar! Till nästa år hoppas vi 

juniorerna fyllt på med ännu fler deltagare, ett gäng på gång från Team ÖRKS-satsningen!  

Ställningen just nu: ( klubb-WE och en del lokala inte med än)   

Seniorer (20 startande) 

1. Pernilla Orvehag 

2. Rebecca JE 

3. Carina Persson 

4. Pernilla Carlsson 

5. Therese Arnell 

Juniorer ( 16 startande) 

1. Nelli Ericsson 

2. Alicia Nordstedt 

3. Hedvig Karlsson 

4. Alma Egelin  

 

Vill du vara med och tävla i lag i vår? 

Anmäl dig via e-post till orks@orks.nu senast 22 december. Anmälan är bindande och du måste 

vara beredd att kunna tävla alla omgångar. 

Div 3 hopp ponny och Div 3 dressyr ponny är det som planeras, men är det tillräckligt många som 

vill rida annan serie/stor häst så kan det också bli aktuellt såklart,kanske dressyr häst ?  

Anmälningsavgift serien 1400 kr/lag plus startavgift 400 /omgång = totalt 2600/lag. När du tävlar 

för laget står klubben för dessa avgifter och i gengäld ska du göra en insats för klubben. De senaste 

åren har det varit att under en dag hjälpas åt att städa i Skärstad/Ölmstad men kan bli annat. Samt 

ställa upp som funktionär på våra officiella hemmatävlingar (dressyr o WE) 

 Att tävla i lag är ett roligt sätt tävla. Man tävlar tillsammans för klubben och lägger ihop resultaten 

för varje start. Vi peppar och hejar på varandra (bästa hejaklack brukar också utses). 

Vill du läsa mer om reglerna om nästa års serier kan du gå in på hemsidan för Smålands 

ridsportförbund, välj fliken tävling, vilken gren och sedan serier.  

http://www.ridsport.se/Distriktssajter/Smaland/ 

Eller prata med Mona Ericsson ( på ÖRKS oftast tisd) eller Mia 

mailto:orks@orks.nu
http://www.ridsport.se/Distriktssajter/Smaland/


SKILLNAD ATT HOPPA 

CENTIMETERHOPPNIGN-

KLUBBTÄVLING 

 

CM-hoppning 20-50 cm   

För ryttare som börjar träna hoppa hel bana. Du anmäler dig i pärmen på stallkontoret, alla ska önska 

minst tre hästar de kan tänka sig att hoppa, och vilken höjd du vill hoppa, ridlärare fördelar sen hästar. 

Du vet att du får vara med när du anmält och betalt i tid, men du kan  få en annan lämplig häst.  Alla 

bygger bana tillsammans och går den sen tillsammans med ridlärare. Hästen ska vara borstad innan.  All 

ridning med ridlärare, förälder måste inte vara med (men får gärna och är en förutsättning om ex fiket 

ska vara öppet). Man rider i grupper om 3-4 ryttare som är inne på banan samtidigt men hoppar en i 

taget och de andra står still i var sitt hörn. Uppsittning och framskrittning sker i hagen ”Trekanten” den 

lilla utanför ridhuset.  Alla som hoppar felfritt får rosett, och alla som rider med ledare .  

 

CM-hoppning 60-80 cm 

Som Cm-hoppning 20-50 cm Personal finns men ryttare övar mer på att klara sig själva på framridning, 

hindren kan även vara stigsprång/oxer. Rosett vid felfri ritt. 

 

KLUBBTÄVLING 

Här är den stora skillnaden att dessa sköts helt ideellt av andra än personalen, tävlingssektionen (TS). 

Alla som tävlar bör hjälpas åt så fråga de äldre/mer vana om du undrar något.    

På anslagstavla och hemsida (under fliken Tävling) finns propositionen med info när det är dags för 

tävling . Anmälan på anmälningslapp på stallkontoret senast kl.18.00 tisdag före tävlingen, ryttare med 

egen häst kan anmäla via mail. Du ska ange vilket tävlingsdatum det gäller, vilken häst du vill rida och 

vilken/vilka klasser du vill rida. Ev lottning görs av ridlärare, du får själv ta reda på om du kommit med, 

det kommer på hemsidan onsdag före tävling, betalning ska alltid ske senast onsdag före tävling. Om du 

blir bortlottad har du förtur till ev ledig häst om det finns någon som är lämplig för dig.  

      

Det tas inte ut någon hyra för ridskolehäst utan startavgiften är samma 

för alla ryttare. Dock så ska du som ridskoleryttare hjälpa till under den 

tid som du inte rider själv. Ryttare upp till 15 år ska ha med förälder eller 

annan vuxen som hjälper till vid behov. 

Utan funktionärer blir det ingen tävling!  Även föräldrar och kompisar är 

så klart välkomna att hjälpa till, för att ex öppna ridhusdörren behövs 

ingen hästvana. Hoppning på olika klasshöjder för olika storlekar på hästar enligt ridsportförbundets 



tävlingsreglemente. På hopptävling krävs säkerhetsväst av alla ryttare till o med det året de fyller 18 år. 

Inga krav på ex vita ridbyxor. Rosett till placerade enligt TR, och clear round rosett till de som hoppat 

felfritt i fas ett om de är utanför placering. ( i dressyr ges rosett vid oplacerad ritt över 58% och i 

WEteknik över 60%) Detta gäller på ÖRKS, andra klubbar har andra regler. 

 Du som vill lära dig mer, ta chansen och hjälpa till på andra tävlingar, följa med som hästskötare på 

lokaltävling, eller åk ett gäng och titta på andra tävlingar.  

 

LOKALTÄVLING ( inom WE är alla tävlingar över klubbnivå  nationella) 

Här behöver du  licens från Svenska Ridsportförbundet, för både häst och ryttare. Lokala tävlingar är 

steget efter klubbtävling, det krävs grönt kort om du är 14 eller äldre, annars att ex förälder som är med 

har det. Här ska du klara dig helt själv, ha koll på tävlingsreglemente, kläder, klasser, hyra transport, ha 

någon som kör  mm. Ibland kan man få hyra lektionshäst för att åka iväg och rida dressyr eller hoppning 

på annan klubb. Mer om tävlingar, var de finns mm finns  i TDB (Tävlingsdatabasen) där alla 

anmälningar görs. För att hyra lektionshäst för tävling pratar man med Mia, skriver kontrakt och betalar 

100:-/dag. Undantag görs vid lagtävlingar då ridskolan sponsrar med hästhyran men kontrakt ska 

skrivas även då.  

 

REGIONALTÄVLING / NATIONELL TÄVLING 

Högre klasser ÄN LOKALTÄVLING, kanske längre resor, kan finnas kvalkrav – utom i WE där alla klasser 

kallas nationella från 2019. 

 

TR- TÄVLINGSREGLEMENTE finns för de olika grenarna på Svenska Ridsportförbundets hemsida. 

Där finns även dressyrprogram ( läs även i TR om du är dressyrintresserad, där finns beskrivning på 

dressyrens olika moment) och mer information om licenser mm. 

Vi planerar att anmäla lag till vårens serier, bestämmelser 

finns på Smålands ridsportförbunds sida, läs och anmäl 

sen intresse till Mia före jul.  

 

Dessutom finns ROSETT-tävlingar som fungerar som tävlingsveckorna på ridskolan, alla som deltar får 

rosett.  

Klubbtävlingar arrangeras även i dressyr och i WE (teknikmomentet) 



 

JULHYRA häst ½ dag  
Julafton, Juldagen och 

Annandag jul har ridskole-

elever möjlighet att få ha ”egen häst” under 

en halvdag. Sköta om, pyssla, putsa och rida 

litegrann. Ev hjälpa till mocka och fodra. 

 
1 pass / ridlektion du är inskriven i är gratis som Julaktivitet. 

 

Fm 8-12 om du kommer kl 8 är hästen inne fortfarande annars 

får ni hämta i hage. 
Em 15-19  hästarna är intagna och finns i stallet men behöver få 

äta upp sin mat i lugn o ro om de inte gjort det. 

 

BOKNING SKER 10 dec 

kl 17,00-20,00 på 

ridskolans telefon 079-303 25 30.  
De som inte bokats under kvällen släpps på anslagstavlan senare. Ev 

kommer möjlighet att betala för fler tillfällen. 

 

Föräldramedverkan krävs, 

ingen personal jobbar 



 

 

 

 

Samtliga lektioner är 90 minuter och innehåller både ridning och hästkunskap     

( allt från hästskötsel, voltige ,longering, körning, sjukvård, utrustning mm mm )  

Läsåret innehåller temaveckor, WE-vecka, tävlingsveckor i dressyr och hoppning 

där alla elever tränar på tävlingslika förhållanden på sin nivå. 

Vi vill vara hästskolan för alla, både ett komplement till den som har egen häst 

och för den som inte vill ta det stora steget att skaffa en egen häst. Vi vill vara 

för både den som vill tävla, den som brinner för allt om hästen och den som 

tycker närvaron är avkopplade för själen och en rolig motion. Vi erbjuder allt 

från nybörjarridning för barn, prova på för vuxna, ridskola för alla åldrar och 

nivåer likväl som träning för tävlingsekipage. 

 

 

V.6 och 7 vilar hästarna, alla ridskoleelever deltar i valfritt antal avsuttna lektioner/föreläsningar utan 

extra kostnad. Anslag kommer i mellangången senast v. 4  

Har du förslag på innehåll i Temaveckorna? Säg till oss snarast!  



VAD INNEBÄR VALBARA AKTIVITETER?  
Alla elever rider denna veckans lektion/lektioner vid VALFRITT TILLFÄLLE efter 

att ha anmält sig i mellangången i stallet   
Igenridning av tidigare missade lektioner är INTE möjlig denna vecka. ALLTSÅ BARA ETT TILLFÄLLE PER LEKTION . Efter måndag v 50 släpper vi ev. betalbara extraplatser

   

Återbud  SKA LÄMNAS SENAST KL 13 VARDAGEN FÖRE AKTUELL 

AKTIVITET  om du vill rida igen vid annat tillfälle – v 5 SISTA CHANSEN 

IGENRIDNING. 
Vid full grupp ( t.ex. voltige som brukar ha reserver ) lämna återbud i god tid så ni inte spärrar för någon annan att vara med.  

ANMÄLD som EJ dyker upp och ej återbudat senast kl 13,00 vardagen före räknas som närvarande!     

Fodervärdarna rider också valfria lektioner men inte garanterat på "rätt häst " .     

   

Er ridlärare kommer att gå igenom med gruppen under vecka 49 vilka grupper/tider som är lämpliga med tanke på kunskap/ålder.

    

Från måndag v 50 förbehåller vi oss rätten att ställa in grupper med fåtalet deltagare och/eller ändra/dubbla aktiviteter. 

   



VALBARA AKTIVITETER VECKA 51/52/1 -  2018
 Fredag 21 dec Lördag 22 dec Söndag 23 dec Juldagarna 24-26 dec
13,00-14,00 8,00-13,00  Fodervärdar 15,30 -19.45 1/2 dags Hyra av ridskolehäst- 

VOLTIGE ORDINARIE SÖNDAGS LEKTIONER En riktig stalldag! 

14,00-15,00  14-14.30 ANMÄLAN ENLIGT SÄRSKILD INFO !

VOLTIGE Minior lektion med ledare FÖRÄLDRAMEDVERKAN KRÄVS! 

15,30 -20.00 14.30-15.15

ORDINARIE FREDAGS LEKTIONER JUNIOR skritt o trav

och WE-träning 15.15-16.00

SENIOR- dressyr ALLA GÅNGARTER

 Torsdag 27 dec Fredag 28 dec Lördag 29 dec Söndag 30 dec
samling 12.00- 1a start 13,00 samling 8,30- 1a start 10,00 8,00-13,00  Fodervärdar 9,00

WE-TEKNIKBANA CM-HOPPNING 13,00-15,00 MINIORLÄGER DRESSYRPROGRAM

Lämpligt för alla i minior och 13,00-13,45

nybörjare termin 1 JUNIOR - skritt o trav ev ledare

16,30 -21,15 16,30 -21,15 14,00 30+HOPPNING 13,45-14,30

ORDINARIE MÅNDAG ISTÄLLET ORDINARIE TISDAG ISTÄLLET 14,00 Samling Junior- alla gångarter

FÖR MÅNDAG V 1 FÖR TISDAG V 1 15,00 Första start 14,30-15,15

Senior - alla gångarter

Måndag 31 dec Tisdag 1 jan Onsdag 2 jan OBS INGA SÖNDAGSLEKTIONER

9.00-9.45 OBS INGA TISDAGSLEKTIONER Lektioner igång som vanligt 

JUNIOR Alla gångarter

10.00-10.45 WE SKRITT/ TRAV  

JUNIOR

10.45-11.30

WE Alla gångarter

JUNIOR/SENIOR

OBS INGA MÅNDAGSLEKTIONER



Kontakta oss via mejl så löser vi ditt 

julklappsinköp med presentkort på 

privatlektioner eller annan verksamhet 

som du kan ge bort 

 
ÖNSKELISTA 
 

 
• Privatlektion (270- 460 kr) 

• Hyra sommarhäst från ÖRKS 

• Varma ridkläder 

• Presentkort ÖRKS valfritt belopp 

• Lyxig privatlektion för att få prova piaff mm (750 – 2750 kr ( 1-5 ggr) 

• Rida en gång till /vecka (från 544 kr för 4 veckor som är kortaste tiden) 

• Reflexer som är lätta att använda ( speciellt ni som åker buss eller rider ut) 

Spraya stallväskan med reflexspray?  

HÄSTARNA  önskar sig timmar av rykt, morötter, 

välputsad mjuk utrustning, en kärleksfull klapp, lite extra gos och nytvättad svans 

samt ren krubba och vattenkopp.  

ALLA får sköta om ridskolans hästar hur mycket ni vill. Och ni som vet hur man gör 

även med att trimma manen och klippa snaggen.   

 

RIDSKOLA I JUL  

Vecka 52 och 1  är alla lektioner en gång 

v. 52 MÅNDAG rider på torsdagen, TISDAG rider på fredagen 

v. 1 ordinarie dag ONSDAG TORSDAG FREDAG SÖNDAG 

Dessutom INGÅR en valbar julaktivitet under perioden 21/12-31/12 som du anmäler till 

i stallet. 

Kom ihåg LÄMNA ÅTERBUD i tid se specialinstruktioner ang julaktiviteter. 

Frågor? Prata med ridlärare i god tid, kontoret kommer inte vara bemannat speciellt 

mycket i mellandagarna, personalen jobbar  i huvudsak med verksamheten. 



EXTRA HELGJOUR !  

Under jul och nyårsdagarna 

är personalen ledig, därför 

behövs DIN hjälp i stallet.  
Som en del i utbildningen precis som helgjouren får du vara 

med och ta hand om stall och hästar men här erbjuds du 

samtidigt extra poäng som kan användas ex till start i 

klubbtävling/extra aktivitet. 

 

ANSLAG I STALLET skriv upp dig där du kan! Tack på förhand !  

 

 

 

Samla pant och gör en 

insats för ÖRKS  

och miljön!  

Även utländska och 

knöliga burkar !!  
 

 Sätt igång o samla! Många tycker det är jobbigt att ta med burkar o 

flaskor till affären – ta med dom till ridskolan istället. Vi har 

uppsamlingslåda i fiket/ridhuset/inglasade läktaren. 

Har du mycket be oss om en säck (eller flera)  så kan du direkt 

sortera burkar för sig o flaskor för sig .   

Vi får  200 kr per full säck men kan såklart fylla på  om du inte fyllt den ( Tack Anki för att du sorterar 

o fixar! )              

Tömma hövagn är ett bra 
gym-pass!  

Bara att starta om du ser det 
står en full vagn.  2 vuxna för 
att öppna den behövs. 
Höbalarna ska staplas,( inte 
slängas i en hög) för då är 
det mycket lättare att 
använda dem sen  



Stipendieutdelning med kunglig glans  
 

Nu är det äntligen dags 

 

Tisdagen 27 november tar jag tåget upp till Stockholm för uthämtning av mitt Stipendium. 

I början av året ansökte jag om Prins Bertils och Prinsessan Lillians idrotts fond och fick 

meddelat i maj månad att jag fått. 

Fick där hela summan som har gått till min utbildning som jag avslutade i Agusti månad. 

 

På tisdag blir det kungligt bemötande av prinsen (undra vilken?)   som delar ut Stipendiet. Jag 

är den som fått inom ridsporten. Vi är ca 10 st som representerar olika sporter från olika delar 

av Sverige.  

PS. Får berätta mer när jag är på tillbaka igen.  /Josefine 
 

Valberedningen vill gärna redan nu ha förslag på 

namn på personer som vill engagera sig lite extra på något vis. 

Det finns många olika funktioner, och det är såklart även ok att 

föreslå sig själv! Vi har en stabil styrelse mm men det är bra att 

få in några nya då o då. 

Kontakta Ida Nygren, Mia Ljungberg, Sofia Nordstedt, Mia 

Säwe (smk) 

 

 

 

Medlemsavgift 2019 

Ridskolans elever faktureras, övriga betalar bara in enligt nedan 

Du blir enkelt medlem genom en inbetalning på vårt BG 5457-8158. Från 1 januari 2018 är 

medlemsavgiften 300:-/kalenderår för enskild och 750:- för familj. Som medlem får du … 

• Vår egen tidning ÖRKSNYTT 4 ggr per år med massor av information om kommande 

och genomförda aktiviteter. I digital form på hemsidan eller hämta ett ex på ÖRKS. 

• Tidningen HÄST & RYTTARE från Svenska Ridsportförbundet (genom ditt 

medlemskap i ÖRKS är du fullvärdig medlem även i Svenska Ridsportförbundet) 

• Delta i alla aktiviteter vi anordnar såväl gratisaktiviteter som de avgiftsbelagda. 

Medlemmar har ofta förmånligt pris och för en del aktiviteter krävs medlemskap. 

• Tillgång till all den utbildning och information som finns genom Svenska 

Ridsportförbundet , SISU Idrottsutbildarna och Smålands Ridsportförbund (distriktet) 

och vår egen förening. 

Vi behöver samtliga familjemedlemmars 10-siffror för att kunna lägga in er i Idrott-on-line 

vilket är RFs gemensamma och tvingande system för medlemsregistrering. 

Trähästar för lek och träning, 

kanske finns någon som vill 

renovera de vi har eller/och 

bygga nya?  

De här bor i Oskarshamn 😊 

https://www.facebook.com/messages/t/josefine.nordh
https://www.facebook.com/messages/t/josefine.nordh


TOFTA   
Ni sålde och köpte strumpor och klubbkläder så att 

förtjänsten blev ca 25 000 till klubben , bra jobbat! 

Vi har ett mindre lager som säljs ut till reducerade priser, 

hjälp oss bli av med dem! Finns på kontoret, går att 

kontakta oss via mail så lägger vi ut det du vill ha på 

stallkontoret. 

Öppnade provförpackningar (kompletta) 50 kr per pkt 

Oöppnade 70 kr per pkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom New Bodys produkter efterfrågats trots 

Tofta-försäljningen så erbjuder vi er att köpa även 

det under november månad – så skynda om du vill 

beställa något, länk finns på hemsidan eller så 

pratar du med Mia 

 

 

VI VILL HA  

Städhjälp i form av den på bilden, kanske har du någon som står o 

skräpar i ett hörn? 

Vanliga sopborstar med skyffel till går det också åt en del och 

skoborsten på trappan vid fiket är utsliten… 

 

PROFFSHJÄLP ELINSTALLATION SÖKES 

Vi har ett ställe där vi vill att lampa inne ska kopplas ihop med en 

lampa ute så de lyser/slocknar samtidigt. Har vi någon i föreningen 

med den kunskapen? 

40-45 

Sportsocks active 

Classic socks 

Terry sneakers 

Wool socks 

Classic sneakers 

No show sneakers 

37-40 

Bamboo steps 

Bamboo sneakers 

Sporty sneakers 

Bamboo socks 

No show sneakers 

Classic sneakers 

Ridstrumpor,  

säljes parvis 30 kr 
 

Rosa stl 34-36 

m.blå stl 37-40 

rutig rosa 37-40 

rutig röd/blå 37-

40 



Varför har vi en fin lyxig lusitano som inte används? 

DESCALABRO anlände förra året i december från Portugal. Ett köp från 

annan del av Europa är alltid en liten chanstagning och tyvärr blev det inte alls som vi 

tänkt oss denna gång.   Tyvärr är han väldigt stressad och på tårna vid all ridning och 

endast ett fåtal elever har under året hjälpt oss att rida honom. Nu under hösten 

ökade det stressade beteendet i ridningen och vi har nu undersökt honom i princip så 

stor han är och hittar egentligen inget som kan förklara hans uppförande vid just 

ridning i ridhus och på ridbana. I skog och mark är han betydligt lugnare. 

Vi avser därför att sälja honom till någon som vill rida mera i skog o mark och som vill 

ge honom den tid han kanske behöver för att landa. 

 

Rapport TEAM ÖRKS !  

Vilka duktiga och ambitiösa (blivande)  tävlingsryttare vi 

har bland våra ryttare i ÖRKS !  
Vi har haft 3 träningshelger med träning 2 dagar i 4 olika grupper- 3 grupper med 

Hoppning och 1 grupp med WE/dressyr.  

Alla i Team ÖRKS har ännu inte nått så långt i sin utbildning att de är färdiga för 

tävling ”på riktigt” men alla har verkligen kämpat och utvecklats bra.   

Vi hoppas såklart på en fortsättning på TEAM ÖRKS och väntar ivrigt på att Svenska 

Ridsportförbundet ska släppa hur de tänkt sig att de nya Idrottslyftspengarna ska 

kunna användas. Vi håller tummarna för att vår satsning kan fortsätta, att ridhuset 

blir klart så vi kan få till lite mer kontinuerlig träning och att ni som varit med vill 

fortsätta och att fler vill hänga på så vi får se fler av klubbens medlemmar utvecklas 

till riktigt duktiga ryttare. 

Det är många som är ute och tävlar som fått en mycket bra grund tack vare ÖRKS 

och självklart hoppas vi att ni som rider hos oss också vill fortsätta tävla för klubben 

( även om ni skaffar egen häst!) Till våren hoppas vi ha både ett hopplag ponny div 3, 

ett dressyrlag ponny div 3 och kanske ett dressyrlag Stor häst också. Har du glömt 

anmäla intresse för att vara med och rida i lag så maila ÖRKS direkt. 

 



DAJM 
En gång för länge sen… Innan en del av er var födda 😊  

För nästan 20 år sen, var Åsa o jag på Visingsö hos Roempke  för 

att leta lektionshäst, där hittade vi Dajm som flyttade in i 

utestallet på ÖRKS i januari 1999! 

Dajm utvecklades från en lite gänglig ung häst som knappt fick 

plats att galoppera på volterna till en av de mest fantastiska hästar 

jag träffat. Han ställde verkligen upp på allt, hoppning, dressyr, 

voltige, tömkörning, alla träningar 

med John Moore och lite 

westernträning, bruksridning, 

miljöträningar, knatteridning och 

lektioner på ridskolan, mängder med 

uteritter och han var med när WE 

kom till Sverige på allvar. Han var 

med och reste många mil för att 

visa WE med mig och Åsa, en 

landslagsmönstring i Bålsta hann vi också med. Så småningom 

debuterade vi svår klass WE. WE var verkligen grenen för honom, han 

hade inte den optimala kroppen för dressyr men en otrolig vilja och 

ett fantastiskt hjärta. Dessutom gick det att rida snabbt i speed och 

han tyckte det var kul! 

Så småningom pensionerades han som tävlingshäst och fick ny matte i 

form av uthyrning en period, sen kom Cilla Hvit för att rida 

privatlektion, och när hon ridit Dajm var hon fast, och han flyttade hem till henne på livstid och hon 

tog väldigt väl hand om honom. Som ni vet lever våra fyrbenta 

vänner dock inte lika länge som vi, hans kropp motarbetade 

honom i omgångar och nyligen vi 25½ års ålder har han vandrat 

vidare. Med nosen i godishinken glatt mumsande tog han 

regnbågsbron till Trapalanda där han säkert galopperar runt 

och håller ordning i flocken. 

Ni är säkert många 

som minns Dajm- 

fortsätt göra det för 

det är han värd 😊 

Till hans minne 

kommer jag sponsra 

med pokal till ” DAJM 

CUP” som kommer 

nästa år. I WE 

såklart!  // Mia 



RIKSMÄSTERSKAP WE   

Jihoo – vi vann vår 5e RM-medalj! 

RM går över två dagar, i år var platsen Göteborg . Första dagen reds 

dressyr, där jag blev 3a, Åsa 4a. Efter en natts vila red vi teknik där 

jag o Akropolis skärpte till oss och vann momentet, därefter speed som 

inte är vår starkaste gren. Väl planerat och lite missar av andra  (det är 

lite nerver med) så räckte det till andra plats i 

speed. (Johanna Nygren o d-ponnylusitanon Vio har vi inte en chans mot 

😊) Sammantaget räckte det till en andra plats och ett silver till 

ÖRKS. Åsa /Felicio var 4a hela vägen in i mål och slutade därmed som 

första utanför medaljplats. (Men att på vägen hem få en hummer i 

sekretariatet är inte fel det heller, arrangörerna hade fixat otroliga 

sponsorpriser!)  

Kuriosa- Detta RM var det 6e som arrangerats, jag, Åsa och Maria 

Jurestam från Enköping har startat samtliga, jag tog i år min 5e medalj 

(Seger 2015,  brons 2014, 2016,2017och nu silver 2018),  Maria sin 2a 

och Åsa har 2 (seger 2016, brons 2015) 

Parallellt gick 2dagars Medelsvår där Kickie Höök/El Juli och 

Josefine/Conrad deltog, Josefine ledde från start till mål och med 3 

delsegrar vann de även helgens meetingpris- en transportkamera!  I 

2dagars LA blev Ellinor Landström /Kevin 2a av fyra startande. 

I den LB reds i teknik/speed på söndagen hade vi 3 ekipage med, Amanda Elmqvist/Tabris , Alicia 

Nordstedt/X:et och Anna Lagervall/Hilde. Amanda segrade med Anna på andra plats, så alla pris till 

ÖRKS! Amanda vann dessutom Juniorpokalen, så bra avslut innan hon nästa år får tävla som senior i 

WE (men får hoppa ponny på tävling – du har väl koll på TR? Nytt som gäller från 1/1 2019 så läs in dig 

på SvRF sida) 

 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP WE 

Också det för 6e året. ÖRKS väl representerat i Växjö med ett gäng 

ekipage. Jag lånade fine Felicio o red Msv, Pernilla O debuterade Msv, 

Josefine/Conrad och Kickie/El Juli red msv, Anna/Hilde red LA, Åsa red 

Gaborone i LB samt juniorerna Hedvig/Belle 

och Amanda/Tabris var på plats.  

Resultat DM seniorer : 1 Mia – Felicio 

   4 (igen!) Åsa- Gaborone 

                5 Pernilla O – Cartaxo 

Resultat DM juniorer  1 Amanda- Tabris 

Hedvig kämpade bra i dressyren, gjorde en bra insats i teknik med red 

tyvärr fel väg i ett hinder i speed och blev tyvärr utesluten där (i gott 

sällskap för fler juniorer blev uteslutna)                //Mia 



Träning för Nuno Avelar 

Träningarna för Nuno har varit väldigt 

populära för ryttare både från när o fjärran, 

sedan han för första gången besökte Sverige 

februari 2018, dvs när han kom till oss första 

gången. Nu har vi  bokat även inför 2019 

Första tillfället är 16-17 februari  alltså 

under ridskolan Tema-veckor så då berör det 

inga elever, mer än att ni såklart är välkomna 

på läktaren för att se o lyssna, lärorikt även 

det! 

April 18-19 Torsdag o fredag, med lite tur har 

vi då vårt nya ridhus på plats så ingen behöver 

rida utomhus om det är dåligt väder 

Ev Maj 30-31 

September prel 30-31 och 1 sept 

Oktober 4-6 

Även lektionsryttare kan vara med (gäller inte februari då de flesta vilar) 

 

Presentation Nuno 

Nuno Avelar är trefaldigt portugisisk mästare, Världs- och 

Europamästare med portugisiska laget i Working Equitation. Sedan mars 2017 

bor han i Tyskland och är  tränare för tyska teamet i WE när han inte reser 

Europa runt och har träningar. Han tränade tyska laget inför VM 2018 där de 

historiskt tog ett lag-guld ! (Portugal har alltid vunnit innan…) 

Vill DU vara med och träna dressyr eller teknik så bokar du din plats via mail till 

klubben.  Kostnad 100 euro plus 350 SEK då rider du ett pass per dag och allt 

ingår ( anläggning, flyg osv.) 

 

Nuno vill ha gott om tid med varje ekipage, därför är alla lektioner 60 min. 

Bindande bokning men du har möjligheten sälja din plats till någon annan. Kostnad 

per pass 100 euro samt del i flyg/anläggning osv som brukar bli ca 300 /1 pass  

resp 500/ 2 pass) 



JULKALENDRAR 
Ni säljer fantastiskt i år igen!!  Inte bara 

vi som tycker det utan även 

säljpersonalen på Folkspel är 

imponerade av er! Hela 1200 är sålda 

och vi har nu tagit hem 200 till SÅ 

DET FINNS FLER ATT 

HÄMTA om du vill, det är ju snart 

dags att börja skrapa! ( de går att sälja 

även efter 1 dec, du missar inga vinster 

för att su skrapar i eftrhand) 

Säljtävlingen leds av en säljare som sålt 

o redovisat 41 st, och flera som sålt 26-

24-21 st Bra jobbat! 

BINGOLOTTER 

UPPESITTARKVÄLLEN 
Du stödköper väl av oss? Föreningen vinner garanterat och du får 

chansen. Det går som vanligt att rätta lotten i efterhand om du har annat för 

dig den 23 december. 

Finns att köpa / hämta för att sälja på stallkontoret 

 

 

 

LUCIATÅG/Show med ungdomssektionen 

Lördag 15 dec kl 17-18 

Kom o se hästigt luciatåg mm, ät gröt o pepparkakor, köp en lott o mingla 

omkring och kom i  julstämning! 



ÖRKS tävlingsryttare – Vi har även i år 25  licensierade ryttare 

 

HOPPNING 

Frda Nyander/Princess har nollat LD 

 

DRESSYR 

Anna Lagervall /Hilde har debuterat LA:3  

Nelli Ericsson /Nygel har debuterat lokaltävling LC:1 med fina 64% 

Jennie Steen/Magnolia har placerat sig i LB:1 och debuterat  LA:1 med över 62% 

 

WE   

I Göteborg var Mia/Akropolis tvåa på Riksmästerskapet, Åsa/Felicio slutade som 4a. Amanda 

Elmqvist /Tabris vann öppna LB och Juniorpokalen och Alicia Nordqvist/X-priment gjorde godkänt 

resultat i LB.Josefine /Conrad vann Msv och även meetingpriset ,  Anna Lagervall/Hilde var placerad 

2a i LB, så mycket ÖRKSryttare (som vanligt 😉 ) 

I Växjö där årets DM gick debuterade Pernilla Orvehag Msv på Cartaxo, första utanför placering,  

Amanda /Tabris var 2a i LB och vann juniorernas DM. Hedvig Karlssson/Belle debuterade LC med alla 

moment, klarade dressyr och teknik, men red tyvärr ett hinder fel i speed. Mia /Felicio vann Msv och 

seniorernas DM. Åsa /Gaborone red godkänd LB och var 4a i klassen. 

 

 

Om dina resultat saknas så beror det på att vi inte vte om dem, maila oss gärna så vi får veta att just 

Du varit ute o tävlat för ÖRKS 

 

Kom ihåg betala medlemsavgift innan du löser licens för 2019 

Känner du någon som vill tävla för ÖRKS? Vi blir gärna fler!  

 

POÄNGJAKTEN  

För alla elever i ridskolegrupp med hästkunskap. Alla resultat från lokaltävling ska mailas in senast 

20/12. Pris delas ut på årsmötet 

Fodervärdar har förtur till tävlingar utanför klubbens egna tävlingar, men även andra elever som 

rider 1-2 ggr/vecka utan att vara fodervärd kan ibland hyra häst för tävling. Prata med Mia. Avtal 

skrivs alltid med alla, och hästarnas arbete på ridskolan går alltid före. Det ligger en del,planering och 

mycket kunskap om anpassning av arbete och vila för hållbara hästar 8 och det har vi – titta bara på 

hur länge de håller o är friska o glada o mår bra)  



 

B     

 
 
 
 
 

 

Om adressaten begärt definitiv eftersändning återsändes 

 brevet till avsändaren med uppgift om ny adress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Avsändare: 

     

    Ölmstad Rid & Körsällskap 

     Ölmstad Södergård 

      563 93 Gränna 

 
        www.orks.nu 

 

       orks@orks.nu Tel 036-52462 

 

BG 5457-8158 

 Swish Café 123 029 50 14  

Swish Ridning 123 510 91 03 

http://www.orks.nu/
mailto:orks@orks.nu

