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STYRELSE  
Styrelsen för ÖRKS har under året bestått av ordf. Josephine Jansson, ledamöter:, Anki Nordh, Johan 

Elmqvist, Ellinor Landström, Pernilla Orvehag, Julia Gustavsson och  Helene Karlsson.  

Suppleanter: Emma Berglind, Fredrik Brandt, Sara Wennerholm, Peter Karlsson 

Åsa Linnér har i egenskap av anställd ridskolechef och kassör varit adjungerad till styrelsen. 

Ungdomssektionen har representerats av Josefine Elmqvist med suppleant till möten Ida Nygren 

Styrelsen har haft 8 sammanträden. Årsmöte hölls 3 mars och ett 30-tal personer närvarade varav ca 

hälften ungdomar.   

 

SEKTIONER OCH KOMMITTÉER  

Tävlingssektionen: Josephine Jansson, Mia Ljungberg, Anki Nordh, Ida Nygren, Pernilla Orvehag, 

Janna Josefsson, Louise Andrén, Mia Säwe (personalrepr) 

Anläggningsgruppen: Johan Elmqvist, Victor Broman, Peter Karlsson, Ulrica Johansson Brandt 

Personalansvar: Pernilla Orvehag 

PR/Media-grupp: Här har vi 2018 inte haft någon ansvarig och därmed har personal med hjälp av 

styrelsen fått ut reklam, annonser och artiklar om föreningens verksamhet. Ulrika Eskilsson jobbar 

med hemsidan och supportar oss. 

Cafe-grupp: Anki Nordh, med hjälp av ideella medlemmar vid tävlingar o aktiviteter.  

Redaktör för ÖRKS NYTT Mia Säwe 

 

Barn och Ungdomssektionen styrgrupp:  

Ida Nygren ( ordf)  Josefine Elmquist, Gabriel Persson, Amanda Bagge, Maja Sjödahl, Alma Thulin,  

Louise Andrén, Agnes Hellerstedt, Emma Holmqvist, och Hanna Nygren.  Representant från personal 

Josefine Nordh. Många övriga ungdomar deltar i arbetet med ungdomssektionens aktiviteter.  

Samtliga medlemmar mellan 7- 25 år är medlemmar i Barn och ungdomssektionen BUS, som har sitt 

eget årsmöte. 

 

Verksamheten 

Antal betalande medlemmar under året har varit  321. Vi har haft en stadig ökning av samtliga 

kategorier ryttare som regelbundet rider i verksamheten.  

Medlemsavgiften är 300:- per person resp.750:-/ familj.  

Tyngdpunkten i verksamheten har liksom föregående år legat på undervisning i ridning och 

hästkunskap men också tävlingsverksamhet.  

Vid årsskiftet hade vi 252 inskrivna betalande elever på ridlektionerna , därav naturligtvis en del 

fodervärdar och elever som rider dubbelt. Alla (elever som personal och föräldrar) är mycket nöjda 

med 90 minuters-lektionerna och dess hästkunskapsdel. Klubben har fortfarande mycket omtyckta 

och erfarna instruktörer, bra hästmaterial och ett gott anseende.  

 

 

 

 

 

 



PERSONAL 

Åsa Linnér (ridskolechef), Maria Säwe (ridlärare), Josefine Nordh (ridlärare)  och Carolina Andersson 

(stall och anläggning) samtliga på 75%. Åsa har under senare delen av året gått ner till 55%, Mia och 

Josefin har gått upp till 87,5 % (7tim/dag)  i samband med detta. Gabriele Sander avslutade under 

april 2018 sin 40% tjänst som administratör. 

Josefine Nordh har  slutfört utbildning och examinerats Svensk Ridlärare Level 2 . 

Rebecca Johansson Engh ( utbildad Ridledare) och Ida Nygren har under året varit timanställda för 

lektionsverksamhet. 

Vikarier har under året varit Josefine Elmquist, Emma Elmqvist och Ida Nygren.  

Våra duktiga årselever Rebecca Johansson Engh ,Ida Nygren, Josefine Elmquist och Emma Elmquist 

vårterminen har under höstterminen uppgraderats till Biträdande Instruktörer Nya årselever sen ht-

start 2018 är Amanda Bagge, Louise Andrén, Matilda Arnell,  

 

Till hjälp till oss ridlärare på kvällstid med elever har vi våra otroligt duktiga stallvärdar/värdinnor som 

även har ansvar av tillsyn och skötsel av stall och hästar.  Under 2018 har vi också våra Hjälpledare . 

Vi är otroligt tacksamma för denna hjälp.  

 

Skötsel och tillsyn under veckosluten har ordnats enligt jourschema. Fodervärdarna sköter enligt 

schema lördag morgon och Samtliga elever över 14 år tilldelas en lördag eller söndag vilket ingår i vår 

utbildningsplan för lektionselever med ansvarig Josefine Nordh. Ordinarie personal finns alltid till 

hands för handledning, hjälp vid insläpp etc om så behövs. Skriftliga instruktioner för samtliga 

arbetsmoment finns tillgängliga i stallet och uppdateras kontinuerligt.   

De yngre ridelevernas föräldrar delar på caféansvaret enligt schema.  

 

Vi har under året inte köpt någon ny häst men däremot sålt Långben, Mio och till slut även Marabou, 

Chicago, Snuitje, Simba, Magnet, Robin är uthyrda av lite olika skäl men mest för att ridskolan har lite 

för mycket bra hästar .   Lyxiga privatlektioner har anordnats på Cartaxo och på Åsas och Mias 

välutbildade hästar. Det har varit enormt uppskattat och har ekonomiskt gått väldigt bra så vi planerar 

att köpa in ytterligare en lusitano när vi hittar rätt häst. 

 

UTBILDNING som genomgåtts av personal och medlemmar under året: 

Repetitionskurs ridlärare – Åsa Linnér, Mia Säwe, Josefine Nordh 

Svensk Ridlärare SRL 2 distanskurser - Josefine Nordh  

Repetitionsutbildning WE-domare Uppsala, Åsa Linnér och Mia Säwe 

Distriktets repetitionskurs Ridlärare – Josefin Nordh 

Banbyggarkurs WE – Josefin Nordh, Rebecca Johansson Engh, 

 

Under året har vi tränat för Nuno Avelar , portugisisk tränare som bor i Frankfurt ( toppen med flyg 

till Jönköping) vid 4 tillfällen. Många av våra elever som vill utvecklas lite extra har deltagit liksom våra 

ridlärare och en del ryttare från andra delar av landet. 

Vi arrangerar som vanligt Temaveckor v. 6 och 7 då hästarna vilar från verksamheten. Vi hade där 

flera föreläsare/gäster och mycket egen extraverksamhet bl.a Föreläsning om Hästens Beteende – 

Etolog Ellen Kilander . 

 

Ungdomssektionen  

Den 27 februari 2018 hade Barn och Ungdomssektionen sitt årsmöte.  

På Hästens Dag genomförde de den mycket populära ponnyridningen och alla i stallet hjälptes åt att 

rösta fram årets stallbästis –Belle ( igen !) 

Många aktiviteter har genomförts under året. Det populära Knatteridlägret i augusti genomfördes med 

glada barn och glada ledare. Under varje lov har BUS arrangerat aktiviteter för alla barn och 

ungdomar, äggjakt, spökrunda, pizzakväll och årliga julpyntningen med många glada barn. Öppet 

Fritids på höstlovet och påsklovet har blivit en succé med totalt ett 30-tal barn som deltagit en eller 

flera dagar. 

 

 

 



Lisebergsresa genomfördes 6 juni för alla barn och ungdomar. En trevlig dag med glada miner.  

BUS fixade också en lucia-kväll/julshow som var mycket uppskattad. Stallet julpyntades också genom 

BUSarnas försorg.   

 

 

PR media gruppen -  personal & styrelse 

Gruppen har synliggjort klubbens olika aktiviteter framförallt genom att tipsa media vilket gjort att vi 

synts relativt mycket i lokal press. Vår Facebooksida är också en bra reklamkanal. 

Mer reklam för klubben har gjorts genom att varit med på Barnens dag i Huskvarna Folkets Park, 

Äppeldagen hos Rudenstams frukt, Ölmstads-dagen och Höstmarknaden vid Krysset och vid 

julskyltning i Huskvarna.  

 

Anläggningsgruppen 

Anläggningsgruppen jobbar kontinuerligt med underhåll och mindre reparationer. Arbetet under året 

har varit mycket smått som fixats lite efterhand. Bl.a. en upphöjd ridlärarhörna i ridhuset där möjlighet 

finns till viss värme.  Städning av Ölmstad/Skärstad har genomförts. 

Vi har från fritidsförvaltningen fått en 4hjuling ATV med snöplog. Container med lås är inköpt för 

förvaring av densamma då det är stöldbegärligt gods. 

 

Tävlingssektionen  

Tävlingssektionen har arrangerat ett flertal klubbhoppningar, klubb-WE och klubb-dressyrer under 

året för både våra egna lektionsryttare och andra medlemmar.  

 Ridlärarna har arrangerat cm-hoppning flera gånger vilket har blivit mer och mer populärt. Även 

Pay&Ride WE, och julklappshoppning har arrangerats.  

I Working Equitation arrangerades 2 officiella tävlingar under 2018 av ÖRKS. 

 

ÖRKS deltog under 2018 i ponnyallsvenskan i hoppning div 3.  

Flera lektionshästekipage har haft framgångar i tävlingar utanför klubben i både hoppning, dressyr 

och WE. 

Våra licensierade ryttare har också tagit hem en hel del placeringar i dressyrklasser och i Working 

Equitation runt om i Småland. . 

 Mia Säwe tävlat upp till PSG i dressyr på Akropolis och vann DM på Åsas häst Felicio. 

Mia Säwe blev 2:a på RM i Working Equitation med Akropolis.  Åsa Linnér, Alicia Nordstedt, Amanda 

Elmqvist, Ellinor Landström och Anna Lagervall deltog också i olika klasser på RM-tävlingarna. 

Åsa Linnér och Mia Säwe har också varit i Tyskland och tävlat svår klass i WE vid ett tillfälle 2018. 

 

ÖRKS har ett 20 tal ryttare med licens som tävlar i olika discipliner.  

Grönt kort kurs har anordnats på klubben för medlemmarna.  

 

Cafegruppen  

Fiket har tagits väl hand om Anki Nordh med hjälp av ideella medlemmar. Vi har haft mycket bra 

utbud i kiosken av matlådor och många väljer att köpa mat t.ex. efter skolan eller jobbet när de 

kommer till stallet.  Det är dessutom en mycket god service till personalen som uppskattas mycket. 

 

 

ÖVRIGT  

Sommarverksamheten med kursdagar, dagläger och knatteläger kompletterades också detta år med 

kursdagar i dressyr/WE veckan efter midsommar för deltagare med egen häst. Daglägret i augusti var 

också många anmälda till liksom knattelägret för de små. Vi hade utöver läger Kompisdag för nya 

intresserade som lockade många nyfikna till stallet.   

I dec 2018 genomfördes en mycket uppskattad WEdag i distriktets regi med 3 delt/klubb på våra 

hästar. 

 

 

Klubbens kundsäkerhetsarbete, miljöarbete, arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete fortsätter och 

hålls aktivt. 

 



Vi sålde nästan1400 Julkalendrar vilket inbringade ca 70 000.- till kassan. Försäljning av 

Restaurangchansen gav ca 75 000.- Vi har inventerat på Citygross vid 2 tillfällen vilket inbringat ca 

18000:- Vi har också under året sålt Toftastrumpor och 2 omgångar Newbody med hjälp av helt 

frivilliga krafter vilket gett oss ett fantastiskt tillskott i kassan inför kommande ridhusbygge. 

 

Ridhuset är i stort helt finansierat i dagsläget med de kostnader vi vet är kända. Inga lån är upptagna 

utan pengar är sparade och insamlade. Det ekonomiska resultatet ( inkl en del bidrag) är 2018 drygt 

900 000:-  

Bygglov väntas klart februari 2019 , Byggare är kontrakterad.  

 

ÖRKS NYTT har under utkommit med 4 nummer.  

 

Hästens Dag genomfördes också detta år den 1 september. Varje ridgrupp fick ett ansvarsområde 

och hjälpte till med planeringen och genomförandet. Arrangemanget fungerar i stort mycket bra och 

detta år hade vi bra ekonomiskt utbyte . Inbjudna politiker var mycket intresserade och stannade för 

frågor och diskussion flera timmar vilket vi uppskattade mycket.  

 

Aktiviteter på fredagskvällarna har arrangerats av Josefine som fixat bl.a uteritter, dressyrlektioner, 

cm-hoppningar och programridningar. På slutet av hösten ordnades kursverksamhet i fasta grupper 

varannan vecka Hoppning resp WE.  

 

Fodervärdssystemet har fungerat bra 2018 och alla hästarna har fodervärd minst 2 dgr per vecka. 

Trycket är stort så en del hästar har fått dubbla fodervärdar och några har därigenom fri ridning på 

söndagar istället för lördagen.  

 

 

Revisor: Pernilla Carlsson och Anders Råsberg.  

Revisionsberättelse finns och bokslut är upprättad av dessa. 

 

 

Slutord  

 

Styrelsen tackar alla våra medlemmar som bidragit till att verksamheten 

fungerar så bra.  Att under så kort tid kunna samla in så mycket medel i 

en förening genom medlemmarnas insatser känns smått fantastiskt. 

Personalen och alla aktiva ideella medlemmar liksom alla de bl.a. 

föräldrar som hjälper till med ett handtag stort eller smått där det behövs 

lika värdefulla. Alla är nödvändiga för att verksamheten skall fungera på 

ett bra sätt, inte minst ett gott samarbete med grannar och markägare 

har bidragit till en bra verksamhet. 

 

 Vi riktar ett stort TACK till Personal och alla medlemmar och 

deras föräldrar!  

   

 

STYRELSEN 


