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Ridskolestart 5 augusti 

 
 

FÖRÄLDER TILL RIDANDE BARN – LÄS TIDNINGEN ! 



 

 

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 2019-20 
 

1. Du måste vara medlem och är därmed också försäkrad för att rida hos oss .  

2. 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. 

3. Ordinarie lektionsridning sker alla dagar under perioden 20190805-20200614 

  OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar 

förutom jul- och nyårshelgen där särskilt schema utannonseras. 

4. V. 6 och v 7 är det specialprogram utan extra avgift – inga ordinarie lektioner. 

5. Underskrivet ridskoleavtal ska lämnas in av samtliga elever som är inskrivna  

6. Avgift faktureras via e-post ANGE FAKTURANUMMER vid betalning . Lika stor 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.  

7. Medlemsavgift per kalenderår faktureras i januari. 

8. Då elev senast 31/8 betalar in hela läsårets avgift ( dvs fakturabelopp x 4) får eleven 

500:- tillgodo på aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar, 

läger, delbetalning av fodervärdsavgift, Ridkort för extraridning  etc. 

9. 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 . 

10. Återbud som meddelas på telefon 079-303 25 30 senast aktuell dag kl 13.00  ger 

dig möjlighet att i mån av plats och hästtillgång ”rida igen” i annan passande grupp. 

11. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. 

 Lektion från Våren senast vid terminsslut. 

12. 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. 

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

14. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar för 4 veckor (uppsägningsdag 

ej räknad) . Uppsägning inför Höstterminen ska göras senast 1 juni.  

15. Under uppsägningstid har elev rätt att rida sina lektioner samt rida igen enl. pkt 8-10 

ovan. Igenridning måste ske före uppsägningstidens utgång. 

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

inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker. 

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

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 ! 



 

DET HÄNDER PÅ ÖRKS… 

 

6/6 Nationell WE  

6/6 Stallhäng med B.U.S  

9/6 Klubbtävling Hoppning 

16/6 Sista lektionsdag för läsåret 18/19 

17-19/6 Dagläger Junior 

17-19/6 Träningskvällar senior 

20/6-3/8 Sommaruthyrning hästar 

24-26/6 WE/dressyr-kurs Mia 

5/8 Ridskolestart 

10-11/8 Knatteridläger 

7- 9/8 Uteritter, Märkestagning på olika nivåer, privatlektioner på dagtid 

12-13-(14)/8 Träning för Nuno Avelar 

15- 16/8 Uteritter, Märkestagning på olika nivåer, privatlektioner på dagtid 

17/8 Planeringsmöte Hästens dag, alla ridgrupper ska vara representerade 

6/9 Fredagsaktivitet B.U.S bowling, mer info kommer 

14/9 Hästens Dag 

21/9 Nationell WE 

4/10 Fredagsaktivitet med B.U.S 

4-6/10 Träning Nuno Avelar 

 

Anläggningsavgift betalas per LÄSÅR 

Nya avgifter när ridhus nr 2 står klart 

Medlemsavgift betalas per 
kalenderår (elever faktureras) 



CEECOACH  
Tack vare vårt samarbete med Sisu har 

vi kunnat köpa ett nytt 

kommunikationsset för privatlektioner  

 

Det är tvåvägs så du både hör och kan 

svara och fungerar för 1-2 elever 

samtidigt , supersmidigt! 

 

Ta gärna med ditt eget headset som du 

vet passar dig och dina öron, det vanliga 

till telefon fungerar.  

Sladden bör vara innanför jacka/väst 

och mottagaren sätts i byxlinningen 

MEN kom ihåg ta av den före du sitter 

av (risk att fastna och utrustningen går 

sönder) //Mia 

 

 

TELEFON TILL RIDSKOLAN 
Vi går helt över till mobilnumret från höstterminsstarten så lägg in det i telefonboken om du 

inte redan gjort det 

079-3032530 

 

Swish är av bokföringsskäl olika till café och 

verksamhet- SWISHA RÄTT 

Café 123 029 50 14 

Verksamhet 123 510 91 03 

BG 5457-8158 



TA RYTTARMÄRKEN!  
Märken på flera nivåer, anmäl dig till ett eller flera!  

Maximerat antal deltagare per nivå.  

Pris Junior 170 kr/tillfälle plus 30 kr för märket 

     (Senior 195 kr + 30) 

v. 32      Onsdag 7/8 kl 13.00 1 VITT  

  kl. 14.00 2 GRÖNT 

Torsdag 8/8 13.00 3 RÖTT 

  14.00 4 GULT  

 Fredag 9/8 kl 13.00 1 VITT 

  14.00 2 GRÖNT 

V.33  Torsdag 15/8 13.00 1 VITT  

  14.00 2 GRÖNT 

 Fredag 16/8 13.00 3 RÖTT 

  14.00 4 GULT 

 

Märke 1 VITT 

Enkla stallregler, upp&avsittning 

Ridprov Caprilliprogram- bana med dressyr och ridning över bommar skritt och trav 

 

Märke 2 GRÖNT 

Göra iordning hästen för ridning, leda hästen rätt 

Ridprov Caprilliprogram alla gångarter, bommar och små hinder 

 

Märke 3 RÖTT  

Visitering, täcke av&på, Rätt diagonal, enkelt om foder, utrustning. Ryttarens hjälper 

Dressyr : Märke 3 program 

Hoppning: Liten bana hinder 40-70 cm beroende på storlek på hästen 

Teoretiskt prov 

 

Märke 4 GULT 

Mockning, strömedel, häst vid hand, hästens utrustning, uteritt, kännedom om hästens form 

Dressyr;  LC:1 Noggranna vägar i takt och balans 

Hoppning:  Bana i galopp, inverkansbedömning (50-80 cm beroende på häst) 

Teoretiskt prov 

 

ANMÄL DIG I STALLET NU! 
Betalning vid anmälan, via Swish Aktivitet  



 

Vill DU vara med och träna 
dressyr eller teknik för 
Nuno Avelar  Han är trefaldigt portugisisk 

mästare, Världs- och Europamästare med portugisiska laget 
i Working Equitation. 
Sedan mars 2017 bor han i Tyskland och tränade tyska WE-
laget till historiskt  VM-guld 2018 ! (Portugal har alltid 
vunnit innan…) 
Boka din plats via mail till klubben. Kostnad 100 euro plus 
350 SEK då rider du ett pass och allt ingår ( anläggning, flyg ,läktarplats 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. 
 

Nästa träning som är Måndag-Tisdag 12-13 augusti är redan fullbokad, du kan ställa dig på 

reservplats via mail.  

Årets sista träning blir 4-6 oktober, självklart planerar vi för fortsättning 2020!  

 
 

PRIVATTRÄNINGAR för våra duktiga instruktörer är mer o mer populärt. Oavsett om du vill träna sits 

och inverkan eller finslipa för tävling är det utvecklande och roligt att spetsa med lite extra träning till den 
nödvändiga mängdträning som vanliga lektioner och fodervärdskap ger. Du bokar privatlektioner direkt 
med den ridlärare du vill träna för, främst vardagar före lektionsstart ( helgtillägg 50 kr) 
 
TIPS från Mia på saker att fokusera på när du rider själv: 
Handställningen!! Vet du inte vad som är korrekt be din ridlärare visa igen. Alldeles för många ryttare rider 
med raka armar och får på så sätt en stum hand istället för en mjuk- en fri buren lätt sluten hand, tummen 
som översta punkt och placerad på tygeln, armbågen böjd och fjädrande. 
Känn efter hur hästen reagerar när du rör dig i sadeln ( för att vara följsam måste du röra på dig för det gör 
ju hästen… din rörelse i sadeln påverkar hästen). Prova t.ex att ibland fördela vikten mer till trampdynan i 
foten även i lodrät sits. 
Väldigt mycket av ridningen handlar om att anpassa sig till hästen, dess rörelser och svaret hästen ger på 
din hjälp för stunden så våga pröva och känn vilket svar du får.  
En duktig ryttare renodlar och framkallar en större känslighet på samtliga (lektions)hästar genom att de kan 
ge de små hjälperna korrekt men också följa upp med tydligare i bra timing, då blir ryttaren rolig och 
betydelsefull  för hästen och den lyssnar även på de små hjälperna. 
 

VAD ÄR DRESSYR?  
 
DRESSYR ÄR  att göra hästen användbar och angenäm att rida och att främja samspelet mellan ryttare och 
häst. 
DRESSYR kan vara olika saker för olika personer. För vissa är det en sportgren som man tävlar i, för andra 
något som är grunden till all ridning. 
DRESSYR är att alla rörelser kan utföras med små och omärkliga hjälper utan synbar ansträngning för 
ryttaren. Hästen skall ge intryck av att den av sig själv utför rörelserna. 



RIDHUSRAPPORT – nu bygger vi !  
 

Vi har hittills haft bra flyt – marken 

under matjorden visade sig vara grus 

och sand- vi har alltså inte behövt köra 

speciellt mycket material för att få en 

bra plan yta. Gjutning av plintar och 

kantbalk har gått som på räls. Nu 

kommer snart byggnaden att stå uppe 

och säkerligen kommer den att vara 

användbar för oss framåt höstkanten. 

 

Stort TACK till PETER KARLSSON som sköter det 

mesta av detta åt oss och till byggnadsarbetare 

från YLAB och grävmaskinist med far o svärfar från 

Ödeshög.  

 

Vi bugar och tackar också alla engagerade medlemmar ! 

Ni har gjort ett jättejobb med  Restaurangchansen, Newbody, Strumpor och 

klubbkläder och inventeringar på Citygross, Julkalendrar, Restaurangchansen 

igen, Newbody igen, Strumpor  och en hel del andra ”bäckar små” som blir en 

stor Å!   

Det är otroligt imponerande att vi lyckats att på ynka 2 år samla in över  1,2 

miljon (!)  i egna medel på extra-aktiviteter, resterande 1,4  milj kommer från 

bidrag fr kommunen, Smålandsidrotten och Norheds stiftelse. 

 

RIDHUSET ÖPPNAR SÅ MÅNGA MÖJLIGHETER FÖR OSS 

ATT BEDRIVA EN ÄNNU BÄTTRE OCH BREDARE 

VERKSAMHET!  

    Styrelsen för Ölmstad Rid & Körsällskap 



Poängjakten 2019 

Alla elever som är inskrivna i ridskolegrupp med 

hästkunskap samlar poäng på klubbtävlingar och 

lokaltävlingar i dressyr, hoppning och WE. Du får 

olika poäng beroende på resultat, felfri fas 1 i 

hoppning ger ex 4 p, att gå i mål ger mer poäng än att 

bli utesluten men bara att starta ger poäng. Dressyr 

och teknik ger mer poäng ju högre % du ridit ihop 

men även här får du poäng bara genom att vara med 

Klubbresultat räknas automatiskt, allt 

lokalt/officiellt måste du själv redovisa via mail till 

ridskolan !  (Ange dina resultat inte placering) 

Några av förra årets juniorer tävlar nu bland 

seniorerna men nya juniorer är på g, till stor del tack 

vare Team ÖRKS-satsningen!  

Ställningen just nu: 

Seniorer (21 startande hittills) 

1. Louise Andrén  29 

2. Sara Odin 22 

3. Carina Persson 18 

4.  Rebecca J E 16 

5. Sandra Stridh 15 

6. Ida Nygren 14 

6. Sophia Annemalm 14 

8. Ulrica J Brandt 13 

9. Mathilda Arnell 12 

10. Rebecca Carlsson 11 

11. Sara Wennerholm 9 

12. Louise Claesson 7 

12. Pernilla Orvehag 7 

12. Håkan Hallin 7 

Alma Thulin,Pernilla Carlsson,Emma 

Elmqvist,Sandra Asserstam, Siri 

Gillberg,Josefine Elmqvist,Therese 

Arnell 

 

Juniorer ( 19 startande hittills, 

redan 3 fler än förra året ) 

1. Hedvig Karlsson  44 

2. Alica Nordstedt 29 

3. Valdemar Rösiö 20 

4. Inez Mattsson 12 

4. Emelie Akterhed 12 

6. Maja Lundell 10 

7. Alma Egelin 9 

8. Lexie Grahm 9 

9. Gabriel Persson 8 

10. Ingrid Rydberg 8 

11. Maja ALkman 5 

12. Julia Kinnander 4 

13. Agnes Hellerstedt 4 

14. Moa Harrysson 4 

Rebecca Nygren, Amanda 

Bagge,Cornelia Anehagen, Alice 

Melander, Maja Sjödahl 

 



 

Snart kommer  

MR G  
En lusitano inköpt från Joao Lynce, samma som 

hjälpte oss hitta Cartaxo. 

Mr G (som egentligen heter Guayr) är skimmel, 

8 år och kommer att vidareutbildas av vår 

personal för att sen gå lyxiga lektioner, han är 

lite större än Cartaxo men lika snäll. 

 

Ridskolan har också köpt 

Guevara  
som nu varit på ridskolan ett tag. Han är också en lusitano , men inte så 

utbildad , har dock lätt för att lära sig, är snäll men känslig och ”lär 

ryttarna göra rätt” som en duktig skolhäst ska. Han har redan nu under 

våren haft fodervärd Emma E.  

KARNEVAL har kommit hem från sin vinteruthyrning och går in i verksamheten 

resterande del av terminen  CHICAGO är tillfälligt hemma igen efter en vinter som en 

fantastisk läromästare till en liten ryttare  ROBIN kommer hem 8 juni och 

SPADER fungerar bra i ridskolan ( men det är viktigt att ni som är duktiga verkligen 

behandlar honom som en HÄST inte som en liten gullig knähund för annars blir det svårt och 

ohållbart för de mindre ryttarna och de ovana föräldrarna) 

TABRIS är sugen på mer gräs än han får äta ( för han har haft fång för några år sen) så om 

du ska leda honom är det lämpligt ha ett kedjegrimskaft kopplat. 

MAGNET är kvar på ridskolan i Johannishus ett år till, MARABOU är uthyrd 

för ev köp till en elev på ridskolan där. SNUITJE är livstidplacerad hos sin fodervärd. 

 

Ridskolan köper oftast hästar när vi hittar bra, det är därför vi ibland(ofta) har för många så 

vi kan hyra ut några över vintern. Kontakta personal både om du vill hyra häst eller vet någon 

bra till salu. Just nu har BUS börjat samla in pengar till en ponny, så nästa inköp blir kanske 

en riktigt bra ponnyläromästare som komplement till de lyxiga stora hästarna. 



PARKERING 
För att alla som vill 

komma till vår 

anläggning ska få 

plats att parkera har 

vi ändrat om på 

parkeringen så det 

går att ställa tre rader 

med bilar plus längst 

ner mot hagen två 

platser för bil med 

hästtransport 

OBS  

In och utfart, kör samma väg in även med 

hästtransport 

Parkera inte för långt ifrån varandra – håll i dörren 

åt mindre barn och lär de större att inte öppna 

dörren så den slår i bilen bredvid. 

Parkera tillräckligt snett så kommer du ut när 

parkeringen fyllts på.  

 

Vid större tävlingar öppnar vi 

parkeringshagen och har parkering där, 

viktigare än vanligt att inte låta skräp flyga ut 

ur bilen då eftersom den hagen används även 

till just det Hage för hästar (och till ridning ) 

 

ÖRKS-nytt  

Vi brukar spara av varje nummer av ÖRKS-nytt men vi saknar 

ett exemplar av nr 2 2018 

Om Du har ett exemplar som du kan avvara så vill vi gärna ha 

det till klubben, ta med det och lämna på stallkontoret 😊 



RIDAVGIFT höstterminen 

Styrelsen har beslutat att ingen höjning kommer att ske av avgifterna på ridskolans lektioner 

i höst, vi hoppas klara läget ändå trots att många kostnader stiger och vi hoppas att det blir 

ett bättre foderår   

Tack vare era enorma insatser inför det nya ridhuset med smått otroliga !!  försäljningar av 

julkalendrar bingolotter new body mm gör att vi bygger ÄVEN RIDHUS NR två utan skulder! 

Det kommer att bli lite tufft ett tag med likviditeten då bidrag betalas ut först efterhand men 

det kommer att lösa sig. Vi fortsätter ju så klart hålla igen för det 

är inte bara på inkomster man blir rik utan på de små utgifterna 

😊 

Ridskolestart  

5 augusti 

LÄMNA ÅTERBUD om du är på semester, på ridskolan mobilnummer 

  

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 

Finns på sida nr 2 i alla nr av ÖRKS-nytt. Läs den! Där står om återbud, 

betalningar, läsårstider, igenridningar mm 

 

 

  Några av våra trotjänare på hoppbanan Castillo och Bolero  

 

Gammal leker med ung… Chicago 25 år kom hem och 

fick gå ut i hagen med en av de nyare, Karneval 6 år. 

Det var svårt att se vem som hade vilken ålder….  

Om du inget hör från oss har du 

kvar samma dag och tid i höst. 

Eventuella önskemål om 

ändringar gör du enklast 

genom att maila till oss så gör 

vi vad vi kan för att lösa det. 

Uppsägning av abonnemang på 

ridgrupp/fodervärd ska ske 

enligt avtal (dvs senast 1 juni) 



Projektet TEAM ÖRKS är 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. 
Vi kör i mindre skala under våren och kommer att fortsätta även under hösten Det blir 

träffar och teamwork, utbildning och ridning och dessutom kommer vi att bjuda er på en 

eller ett par föreläsningar 

Många har sen förra året en Team ÖRKS- jacka. Vi jobbar för att få fram liknande jacka till er 

som är nya för självkostnadspris. 

 

Vi vill gärna ge er möjligheter att tävla även om ni inte har egen häst men ni måste också 

förstå att det ibland blir begränsningar pga hästarnas arbetssituation. Den dagen ni kanske 

skaffar egen häst hoppas vi att ni, fortfarande kan känna er hemma och känna att ni 

utvecklas i ÖRKS. Vi ska däremot inte köpa in ”fina tävlingsponnyer” till föreningen utan vi 

kommer att hålla på den sorts ponnyer vi har idag som hoppar LC,LB och går dressyr/WE på 

samma nivå. Vill man mer är det nog egen häst som gäller. Våra ponnyer och hästar är först 

och främst just skolhästar dvs man ska kunna lära sig på dom antingen man är grön som 

ryttare eller lite längre kommen och de måste arbeta med alla slags elever. 

 

Vi önskar er alla lycka till och hoppas ni lär er mycket och skulle någon vilja hoppa på TEAM 

ÖRKS till hösten så finns plats i både Dressyr/Hoppgrupp och i WE/Dressyrgrupp.  

 

CM-Hoppning/Rosettdressyr/RosettWE  

Är träning för tävling och arrangeras av ridskolans personal. Inget krav på föräldramedverkan 

men vi är såklart tacksamma för de som kan hjälpa till med sina barns intresse  

KLUBBTÄVLINGAR 

Anordnas helt ideellt av medlemmar och medlemmars föräldrar genom TS = 

tävlingssektionen. Här behövs lite nya krafter så om du vill vara med och bestämma och 

genomföra vad vi ska ha för klubbtävlingar välkomnar vi dig  som är från ca 15 år. Kontakta 

Mia 070-5581315 eller klubbens mobil, sms går bra men kom ihåg skriv vem du är 

Lokaltävlingar 

Är de tävlingar där det behövs grönt kort och licens av ryttare och häst. Ibland kan du hyra 

en skolhäst för att vara med på lokaltävling hemma eller på annan klubb, ansvarig Mia. 



KNATTERIDLÄGER 

10-11 augusti 

Kl. 9.00-12.00 För de allra minsta 4 

år och uppåt. Ingen ridvana krävs, 

ungdomssektionen fixar ledare till 

alla ponnyer så föräldrar behöver 

inte leda. Ridning, pyssel  o fika.  

Max 16 st Pris 350 kr. Anmäl via mail orks@orks.nu 

och efter bekräftad plats betala på BG eller swish 

för aktiviteter 

 

 

UTERITTER   

Pris Junior 170 kr, senior 195 kr Anmälan sker från nu i stallet (via mail när ridskolan har 

sommaruppehåll). .Betalning till aktivitets-SWISH så snart vi bekräftat din bokning.        

.Begränsat antal platser 

Kom så du hinner göra iordning hästen 

före (precis som till vanlig lektion) 

 Start  9.30 och vi är klara till 12.00 

Onsdag 7/8     För dig som vågar 

galoppera 

Torsdag 8/8     För dig som kan minst 

rida lätt i trav och styra samtidigt 

Fredag 9/8      För dig som vågar 

galoppera 

Torsdag 15/8   För dig som vågar 

galoppera  

Fredag 16/8     För dig som kan minst 

rida lätt i trav och styra samtidigt 

 

Klädsel lämplig för uteritt, vi 

rekommenderar långärmat, vid regn är 

regnjacka bra ! 

 

 

DAGLÄGER, TRÄNINGSKVÄLLAR OCH 

TRÄNINGSLÄGER EGEN HÄST ÄR FULLT  

mailto:orks@orks.nu


OMKLÄDNINGSRUM 
Är till för alla medlemmar, så ni som använder det HJÄLPS ÅT ATT HÅLLA ORDNING OCH RENT! Vi har inte ”någon 

annan” med i föreningen och det blir ofräscht om ”ingen” gör det. ” Alla ” är dock med  så det fixar sig säkert eller 

hur 😊  Allt ska förvaras i skåp eller tas med när du åker hem, även dina skor. 

 

 

SKÅP ni som har hyrt skåp – 

se till att töm dem sista lektionsdag eller BETALA FÖR NÄSTA 

LÄSÅR senast 15 juni så kan ni ha kvar grejor över sommaren. Ej betalda 

skåp kommer att tömmas innan personalen går på semester och du hittar då dina 

grejor bland det  

KVARGLÖMDA vid entrén i ridhuset. 

Allt kvarglömt hängs in där under terminen, så leta om något är ditt. Efter sista lektionsdag 

slängs/tvättas/skänks allt som finns där (utom det som kommer från ev. tömda skåp) 

 

Förvaring STALL-LÅDOR 
Under läktaren, bakom voltigehästen, finns ett utrymme där du som är 

fodervärd/elev/tävlar lektionshäst kan förvara din stall-låda/ryktbox etc.  

 

 

 

TVÄTTMASKIN 
I omklädningsrummet är ENBART för handdukar från kök och toalett. Vi har även en större 

tvättmaskin i tvättstugan som är för schabrak mm Den ska endast användas av personal. Vill 

du  lämna in för tvätt går det bra mot betalning. Gäller alla medlemmar, fodervärdar, 

tävlingsryttare oavsett om du tävlar egen eller skolhäst. 

 



Internutbildning 
Som elev på ridskolan har du möjlighet att söka som 

ÅRSELEV. Läsåret 2018/19 har de varit två, Mathilda Arnell 

och Louise Andrén. Som årselev hjälper du elever och hästar i 

stallet och i ridhuset med instruktören, har ibland hand om hästkunskap 

och får rida extra när möjlighet finns. 

Till nästa läsår hoppas vi Mathilda och Louise söker igen och att NI ÄR FLER SOM 

VÅGAR SÖKA – det är lärorikt att hjälpa andra och när ridhus nr två står på plats ska vi 

försöka att oftare få till en egen ridtid för bara årsleleverna. 

VEM KAN SÖKA : elev på ridskolan, bör ha fyllt 15 år, gärna äldre 

HUR SÖKER MAN : Genom att skriva ett litet enkelt brev till Mia , på papper eller via mail. 

Skriv vem du är och lite om dig själv ( ex var du går i skola/vad du vill i framtiden/vad du vill 

lära dig ) 

NÄR SKA MAN SÖKA : NU !! men senast 17 juni 

 

 

Vi har flera duktiga elever som varit årselever i 

många år och under tiden gått olika utbildningar 

som Ungdomsledarkurser och ridledarkurser 

utöver våra interna utbildningar. De är nu lite 

”överkvalificerade” som årselever och har tagir klivet upp som 

instruktörer eller biträdande instruktörer. 

Främst har vi Rebecca som nu även är anställd att ha lektioner tre dagar/vecka och Ida 

Nygren som jobbar söndagar. Både Ida och Rebecca tillsammans med Emma och Josefine 

Elmqvist är också de som går in som vikarier när ordinarie ridlärare är sjuka (händer som tur 

är inte så ofta) eller borta av annan anledning. 

 

På WE-tävlingen som ÖRKS arrangerar 6/6 kan ni se samtliga ridlärare 

och biträdande instruktörer på ridbanan !  

Ordinarie personal Mia,Josefine och Åsa startar sina egna hästar  Akropolis, Conrad , 

Gaborone och Felicio i medelsvår /svår. 

Övriga startar på våra fina skolhästar: Rebecca debuterar Douglas i medelsvår, Ida och Emma 

som är fodervärd på Bravo resp Guevara startar dem och Jossan startar Randor 



RIDNING i sommar! 

härliga skogsturer på lugna hästar och ponnyer 

 

                                   

 2-6 ryttare/grupp    
 370:- c:a 1½tim ridning 

          Medlem i ÖRKS betalar 300:-  

”Lite ridvana” krävs. 

 

070-607 11 33, 

li.la@olandsberg.se 
  

Ring /e-posta och boka dag och tid max 14 dgr i förväg. Vi tar ofta bokningar med 

kort varsel.  Öppet 17 juni – 16 aug ! Både ponnyer och stora hästar. 

Vi finns i byn ÖLAND, utanför Ölmstad c:a 10 km fr. Gränna, 20 km fr 

Jönköping/Huskvarna, 8 km från Ridskolan i Ölmstad. 

 

I dagsläget har vi 1 ev 2 platser ledigt på vårt sommarläger för juniorer med 

ridvana 26-29 juni och vi har några luckor i ”stuga med häst” ( 2-6 pers/stuga) . 

ÖRKS medlemmar får just nu 10% rabatt på alla stugbokningar på lediga tider  .  

se www.olandsberg.se för kalenderöversikt eller maila li.la@olandsberg.se  

Välkomna!  / Åsa & Gert Linnér 
      

 

 

 

 

http://www.olandsberg.se/
mailto:li.la@olandsberg.se


FÖRSTA BUS FREDAGEN BLEV SUCCÉ! Tack alla som kom och gjorde 

den här kvällen så fantastisk!  

Vi kör vidare med nästa gång första fredagen i september, håll koll på 

anslagstavlan och hemsidan! 

 

STALLHÄNG – KOM OCH VAR MER I STALLET MED OSS. SISTA GÅNGEN FÖR 

TERMINEN NU PÅ TORSDAG 6/6 KL16.30-18.30 Ingen föranmälan krävs, bara kom, och det 

är gratis! 

 

LEDARE PÅ KNATTERIDNING 

BUS ordnar med knattelägret i augusti – det behövs ledare, du som är 10 år eller äldre skriv 

upp dig på anslagstavlan om du vill vara med och hjälpa de små barnen 

 

 

JABIN CUP 2019  

Segrare som får ha vandringspriset ett år : 

Valdemar Rösiö med Belle  GRATTIS!  

 De red ihop 64 % i LC:1 

2. Åsa Linner /Gaborone Msv B:1 

3.Ida Nygren/Bravo LB:1 

4 Sandra Stridh/Douglas LB:1 

5 Rebecca JE/Puzzel LB:1 och 

Moa Harrysson /X:et LC:1 

Totalt 19 ekipage kom till start 

 

 

 

 

Valdemar är en av de som varit med i TEAM ÖRKS från början och nu har TEAM ÖRKS flera 

deltagare på nationella WE-tävlingen som vi har på vår anläggning 6/6  

Kom och heja fram dem!  

Kan du ställa upp som extra funktionär i cafeterian eller på banan så är du varmt välkommen 

att hjälpa till. 



Hästens Dag     
14 september  2019 

 

Vi kommer att ha ett uppstartsmöte LÖRDAGEN den 17 

augusti  kl 11 ( inbjudan anslås i stallet) alla intresserade är 

välkomna och därefter blir det info och fördelning på 

uppgifter mellan alla våra ridgrupper.  

Vi hoppas också att denna dag kunna inviga vårt nya ridhus 

och presentera en hel del ny verksamhet som kan få plats. 

 

Vad vill DU att vi ska ha med för att Hästens Dag ska bli så 

bra som möjligt? Kom på uppstartsmötet och berätta ! 

 

 

DAJM CUP kommer det att bli i 

höst, datum planeras 

tillsammans med TS.  

WE teknik och speedmoment 



ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE 

Hoppning  

Vi har haft ett lag i div 3 som bestått av 

Frida Nyander/Ängaskogs Blenda, Maja 

Sjödahl /Anton, Lexie Gerahm / Apollo, 

Anton, Amanda Bagge/Randor, Alma 

Egelin/Charlie, Hedvig Karlsson/Belle 

Allra bäst gick det i andra omgången där 

de gick till omhoppning och nästan 

nådde fram till lagplacering.  Bra rundor 

blandat med avtrillningar och glömd 

bana- hoppas ni alla hade kul och har 

glada minnen med er! 

Dressyr 

Även där har vi haft ett ponnylag, Alma 

E/Charlie, Hedvig K /Belle , Amanda 

B/Randor, Mathilda 

Arnell/Anton,Apollo, Lexie G/Apollo 

samt inlånad från GbRF Thilde Thörn 

som verkligen blev klippan i laget. Sista 

omgången gick det lite troll i , men till 

slut hade vi 4 ekipage till start då Hedvig 

fick låna en ponny av Martina Hennichs 

På våra dressyrtävlingar i påsk 

placerade sig Mathilda Arnell med 

Anton, Anna Lagervall red på 63% i LA:1 och Ellinor Landström var i Grankörr och red LA:1 

med Kevin på 62%. Mia /Akropolis var 2a i MsvB4 i Boxholm och red MsvB5 på drygt 66%. 

Värt att notera är att vi har glädjen att se att Ida Andersson har en ny häst på gång. Ida har 

tävlat för ÖRKS sen hon red ponny och vi tycker det är jättekul att hon fortsätter ha ÖRKS 

som sin klubb! 

WE 

På hemmatävlingen i april placerade sig Rebecca/Douglas LA, Sarah Odin/Galax och 

Hedvig/Belle i LC, Sarah/Galax vann även LB, och Kickie Höök/El Juli i Msv. Flera andra 

hemmaekipage gjorde bra stabila ritter på bra % 

 

Årets lagledargrupp med Josefine och Emma Elmqvist i spetsen för hopp resp dressyrlagen, Sofia 

Blom som engagerat sig trots att dotter Ida inte kunde rida i laget pga ponnybekymmer Tack till er 

och alla andra runt ryttarna- utan er inga lag ! 



 

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

