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ÖRKS äger nu 

tre lusitanohästar! 

 

Rapporter och information 

 

BRA LÄSNING ÄVEN FÖR FÖRÄLDER TILL RIDANDE 

BARN 



 

 

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… 

 

v. 44 Höstlov med stallfritids 

29/10 Pay&ride WE ridskolecupsprogram 

30/10 Cm-hoppning 

10/11 Klubbtävling Hoppning  

16/11 Klubbtävling Dressyr WE-program (e.m) 

17/11 Team ÖRKS 

20/11 Cm-hoppning ( flera skolor har studiedag) 

23/11 Klubbtävling Caprilli. Caprilli=  dressyr och  hoppning i samma program (som finns på 

hemsidan) 

27/11 Sanda idrottshögstadium har sin uttagning/ridprov på ÖRKS 

30/11 Team ÖRKS interntävling (e.m) 

7/12 Klubbtävling Dressyr 

8/12 Ponnyridning Huskvarna Julmarknad  Hjälp behövs, både ledare o chaufför, kontakta Josefine 

22/12 Klubbtävling Julklappshoppning 

v. 52 – v. 1 Alla lektionsdagar har ett vanligt ridtillfälle enligt specialschema PLUS att alla elever 

fritt väljer en julaktivitet under dessa veckor. Mer info kommer. 

 

Må 23/12 Måndagslektioner 

Fre 27/12 Josefines Onsdagslektioner. Inga ordinarie fredagslektioner 

Söndag 29/12 Inga söndagslektioner 

Måndag 30/12 Tisdagslektioner. Inga ordinarie Måndagslektioner 

Onsdag 1/1 Åsa´s Onsdagslektioner 

Från Torsdag 2 januari lektioner enligt ordinarie schema 

v.6-7 Tema-veckor , inga ordinarie lektioner men alla elever väljer fritt antal lektioner och 

föreläsningar.  

 

Anläggningsavgift betalas per LÄSÅR 

Nya avgifter när ridhus nr 2 står klart 

Medlemsavgift betalas per 
kalenderår (elever faktureras) 

B.U.S planerar en aktivitet första 
fredagen varje månad, startade i maj, 
håll ögonen öppna! 



RM – Riksmästerskap i WE 

Brons till Mia och Akropolis 

 

Årets RM reds i  

 Surahammar så det  

var en hel helg med  

övernattning för både  

ryttare o hästar. 

 På lördagen reds dressyren och på söndagen teknik och speed på 

en mycket blöt bana. ÖRKS representerades av två ekipage i 

svårklass (Mia och 

Åsa, 3a resp 4a) 

och tre i Msv 

(Åsa/Gaborone , 

Josefine /Conrad 

och Kickie Höök 

/El Juli som 

lyckades knipa en 

grenplacering i 

speed) 

 

 

Nästa år blir det 

ÄNTLIGEN ett SM i working equitation då svårklassen får SM-

status. Samtidigt rids även RM i medelsvår och för juniorer och 

young rider.  

SM/RM 2020 kommer gå i Linköping och ÖRKS är medarrangör 

med klubben där.  Datum är ännu inte bestämt men troligen 

september 



ARBETSDAGAR 

Vi har en bra anläggning men behöver jobba för att behålla den i bra skick, det är en 

del som är efter nu när det jobbats intensivt först för att förlänga arrendetiden och 

sedan med att dra in pengar till det nya ridhuset. 

Vi hoppas därför att ni alla, medlemmar, föräldrar, ryttare 

med egen häst mormor farfar osv kan ställa upp för 

föreningen några timmar vid något tillfälle.  

Den första har redan varit, lördag 19 oktober men det 

kommer flera som även de kommer att ha grupper med 

arbetsledare och avgränsad uppgift. 

Självklart är all form av hjälp städning mm även andra dagar 

mycket välkommet! Det är vi tillsammans som är 

föreningen! 

Ideellt arbete är grunden för den fantastiska 

föreningsverksamhet som Sverige har, utan er alla skulle det inte gå att driva en så 

bra verksamhet som vi har till våra priser. 

 

Ett exempel på ideell verksamhet är vår tävlingssektion och alla 

tävlingar från klubbtävlingar till nationell WE, utan er inga tävlingar 

och utan tävlingar kan klubbens ryttare inte lösa licens. 

Senaste större tävlingen var en 

nationell WE i september 

där vi även vill tacka våra 

sponsorer Aplnaering, 

Nordic Wellness och Hööks 

 

TACK även till alla föräldrar som ställer upp på sina 

cafédagar, utan er hade inte fiket kunnat vara öppet under 

lektionstid! 

 

 

Vill du göra en insats så  behöver dressyrstaketen skuras 

för att sen bäras upp på logen ( de som redan är där 

behöver tas ut och göras rena för att ev målas till våren) 



HÄSTENS DAG 2019 

STORT TACK TILL ALLA SPONSORER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÄSTENS DAG 2019 

 

Ridskolans alla grupper 

fick som vanligt var sitt 

ansvarsområde- allt från 

att städa i förväg till att ha 

lotterier och aktiviteter. 

 

Det fanns gosedjurslotteri, häst&ryttarloppis, tombola, 

minizoo, uppvisningar på ridbanan, hembakt, 

Lyxlotteri, ponnyridning mm 

Ridskolans TRE lusitano visades såklart upp på 

ridbanan.  

Trots regn och blåst fungerade allt utom 

högtalarsystemet bra, så vi behöver definitivt köpa nytt 

o ”bygga om” ljudanläggning när nya ridhus är klart. 

Hästens dag 2019 gav netto 37 000 till klubbens 

kassa- ett mycket bra resultat!  

 

Medlemmarnas stora engagemang i evenemang som 

detta har tillsammans med alla försäljningar av diverse 

för att få in till ridhuset gjort att styrelsen bestämde att 

INGEN HÖJNING AV RIDAVGIFTEN gjordes i 

augusti.  

 

 



TEAM ÖRKS 
Satsningen via Idrottslyftet för ryttare 

som vill lite extra och även tävla har gått 

vidare under hösten. Träning, tävling men 

framför allt är vi glada över den 

teamkänsla som uppstått och hur ni alla 

peppar varandra! 

Träningarna har varit på fredagskvällar 

och kommer vara även några helgdagar.  

Två av höstens stora aktiviteter för de här 

ryttarna blev DM Hoppning för 

riskoelryttare och DM i WE allt efter 

vilken inriktning de valt ( några ryttare 

deltar dubbelt och rider båda) 

 

Till DM för lektionsekipage i Vetlanda  åkte 5 ponnyer, 9 ryttare ( stackars Inez blev 

sjuk och fick stanna hemma) tillsammans med Josefine och Rebecca. Bra ritter, många 

felfria och glada ryttare. DM- medaljer i tre valörer delades ut i alla kategorier samt 

för stor häst. Med hem till ÖRKS kom hela tre superstora rosetter! 

 

I kat B tog Hedvig Karlsson silver med 

Belle och Ingrid Rydberg brons, även 

hon red på Belle. I kat C tog Ada 

Skogeryd tillsammans med Charlie 

hand om silvret , Stort Grattis till er 

och alla er andra för bra ridning och 

god gemenskap! 

 



HÄSTAR PÅ ÖRKS  

Vi har, trots ridhusbygge, köpt 5 !! hästar 2019 , och sålt en.  

Inköpta är Mr G ( heter egentligen Guayr de sao Miguel) 

som är en lusitano på 8 år. Vi hittade honom hos Joao Lynce 

när vi var i Portugal i april och provade många hästar. Han 

är snäll och glad i människor, utbildas nu vidare och börjar 

gå lyxiga lektioner samtidigt som fodervärd och Mia rider 

honom. Han startade sin första tävling med Mia i sadeln, 

nationell WE-tävling på hemmaplan och hade över 70% och 

vann!  

Sen tidigare har ni träffat Guevara, nu äger ridskolan 

honom. Även han en lusitano 8 år som kommer från 

Portugal via Joao Lynce. Han har också bott i Italien och där 

mest ridits i skogen men har varit i Sverige länge nu ( vi 

köpte honom av Åsa /Ölandsberg) 

En tredje lusitano i form av Grogue, som även han är 8 år har vi köpt av Johanna Nygren på 

Hagens ridcenter i Göteborg. Han är snäll o bussig, lite orutinerad i hoppning ännu men har 

gjort alla WE-hinder. 

Spader liten söt B-ponny som kom under vårterminen och nu jobbar för fullt i verksamheten 

(så Bolero kan trappa ner lite) 

Karneval svart snäll  

öselhäst ca 150 cm, ännu 

ung men som kommer bli en 

väldigt bra skolhäst, uthyrd.  

 

Marabou är såld till 

Johannsihus, till en elev på 

ridskolan dit han tidigare var 

uthyrd.  

Uthyrda är Magnet som är tillsammans med Royal(livstidsplacerad) på ridskolan i Vetlanda där 

Karin Eckert , mångårig ÖRKSare , nu jobbar. Royal har efter lite strul vid installning nu funnit 

sig väl tillrätta i sin box i stallet och fungerar bra. Chicago är livstidsuthyrd liksom Snuitje. 

Mr G 

OBS OBS  

Karneval ledig för hyra,  
pga skadad ryttare kommer han hem 

igen. HÖR AV dig om du vill hyra denna 

mysiga häst fram till sommaren!  Vill 

ridas omväxlande i skogen och på 

banan. 

Spader 

Guevara 
Grogue 

Karneval 



Hälsning från systrarna Elmqvist 

Hej alla, mitt namn är Jossan Elmquist, jag tror att dom flesta vet och känner igen mig i stallet. Jag 

hoppas ni har det bra i den sköna hösten som Sverige har att erbjuda.  

Jag har nu jobbat en dag här hos Joao  i Portugal och har hunnit se så väldigt mycket, när jag kommit 

till rätta i min lägenhet åkte vi in till i Santarém för att äta, där visade dom mig även runt lite. Vi har 

hunnit fånga in en 3årigt sto från hans ’lösdrift’, där alla ston och föl går ihop. Unghingstarna går en 

bit ifrån dom andra.  

På gården bor Joao, hans fru och så jag, i stallet har vi 3st unghingstar (7månader-2år), 3st hingstar, 

1st valack, 3st ungston (7månader-3år) och ett ungsto. Det bor även 3 hundar på gården, två svarta 

vakthundar och en mindre hund som liknar min egna lilla Pelle. Just i det här ögonblicket jag skriver 

detta är det ungefär 30(!!)grader ute, så varmt att man nästan smälter bort när man går i ridbyxor.  

Jag hoppas ni får en underbar höst och vinter på fina ÖRKS så ses vi till våren, det kommer nog säkert 

fler uppdateringar från mig härifrån Portugal! // Josefine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alla glada Örksare! Här kommer en lite hälsning från mig som flyttat till Jämtland och börjat jobba på 

Stuteri Salmonbay. Det är många som har skrivit och frågat hur jag har det, vad jag får göra och om jag trivs 

med jobbet och jag måste säga det att, jag trivs som handen i handsken här uppe i norr. Jag bor hos en väldigt 

trevlig och bra familj som från första stund behandlade mig som en i familjen. Första månaden gick mycket av 

min och Annethes tid till att ha hand om valparna som deras ena tik hade fått strax innan jag flyttade upp, så 

innan valparna hade flyttat hemifrån så var dagarna väldigt röriga. Nu har vi 

dock börjat komma tillbaka till hur det ska 

vara. En vanlig dag brukar se ut så att jag går 

till stallet runt 9/10 tiden och släpper ut 

hästarna och mockar. Ibland är Annethe 

med mig i stallet på morgonen och ibland 

sitter hon på kontoret. Jag rider oftast 

mellan 4 och 5 hästar om dagen, någon dag 

så longerar jag dem eller lösgalopperar 

istället. Det är väldigt sällan det är tråkigt 

här uppe, det händer alltid något (antingen 

med hästarna eller med hundarna) och om 

det inte gör det så finns det alltid något i 

stallet eller på gården man kan pyssla med  

    //Amanda 



Julkalendrar 

Det går fortare än ni anar till jul!  

6 st per elevfamilj delas ut på ridskolan, inget säljkrav men läs informationen noga för 

du måste returnera både i rätt tid och på rätt sätt om du inte kan sälja. Vi har tidigare 

år sålt fantastiskt många, säljarna på Folkspel är imponerade, så vi hoppas både elever 

och övriga medlemmar säljer bra även i år. Julkalendrar är en av de få säljaktiviteter 

som delas ut till alla och det är även en säljtävling där de 3 som sålt mest får en 

privatlektion 30 min med valfri ridlärare, de 3 därefter får en ridbiljett och den som 

sålt allra bäst får ett överraskningspris . 

 

 

 

BINGOLOTTER 

till 

uppesittarkvällen  

Finns att beställa på klubben, vi tar hem så många ni vill ha. Du kan även få en ”bunt” 

och försöka sälja ex utanför nån affär (och då returnera de du inte fått sålt). 

Kontakta Josefine 



RESTAURANGCHANSEN   

Är inte bara på restaurang du får rabatt utan 

många olika sätt göt det lätt att tjäna in 

kostnaden. 

Nästa Restaurangchansen gäller från 1 februari 

men börja gärna ta upp beställningar redan nu. Vi 

får hem dem ca 27 januari och delar ut två per 

elev som vi tror ni kan sälja. 

 

 

NEW BODY   

Eftersom vi fått frågor om vi säljer igen så gör vi 

såklart det! Några har redan skrivit upp sig på 

anslagstavlan att de vill sälja TACK till er. Om någon 

mer vill sälja kontakta Mia (maila orks@orks.nu) Vill du köpa till dig själv kommer 

länk till webb-butik att finnas på klubbens hemsida och facebook. 

Passa på att fylla på i garderoben – och kanske köpa användbara julklappar!  

Säljperiod 24/10 – 29/11  2019 

 

 

BINGOLOTTER 

Har vi alltid hemma ( plus att affären Krysset i Ölmstad 

säljer åt oss) men till UPPESITTARKVÄLLEN har vi 

extra många hemma. Även Dubbel-lotter á 100 kr och 

FEM gångerslotter á 250 kr !  

Du kan ta upp beställningar och få det antalet lotter 

men även möjligt att ta ” en bunt” och lämna tillbaka de 

du inte säljer. Prata med Josefine eller din ridlärare 

FINNS HEMMA NU !  

mailto:orks@orks.nu


JUL & NYÅR i STALLET   ?        

 

  24/12 

JULAFTON 

(tisdag) 

25/12 

JULDAGEN 

(onsdag) 

26/12 

ANNANDAG 

JUL 

(Torsdag) 

31/12 

NYÅRSAFTON 

(Tisdag) 

1/1 

NYÅRSDAGEN 

(Onsdag ) 

  Morgonfodra 

+ Utsläpp 8,00 

+Mocka 

+Vatten 

                  400 

 

 

Inkl lägga ut för 

insläpp 

 

 

                 400 

                 200 

 

 

 

 

 

                 200       

                 200 

 

 

 

 

 

                200 

              200 

 

 

 

 

 

 

200 

400 

 

 

 

 

 

400 

Lägg upp em-

foder 

+Insläpp 

ca15,00 

+ Packa 

kvällspåsar 

+Vatten 

                  200 

 

 

                  

 

 

                 200 

 

                200 

 

 

 

 

 

200 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

                 200 

200 

 

 

 

 

 

200 

200 

 

 

 

 

 

200 

Kvällsfodra 

+ Plocka 

högar 

+Vatten 

Tidigast 20,00 

 200 

 

 

 

 

200 

                 200 

 

 

 

                  

                 200 

100 

 

 

 

 

                 100 

300 

 

 

 

                          

300 

100 

 

Lektioner som 

vanligt Stallvärd                      

 

100 

 

Fodervärd som vill ha sin häst hela Jul o nyårshelgen gör stallpass motsvarande minst 200p. 

Ev överskott går in på AP.  ( FV förtur fram till 8 dec)  

LEDIGA HÄSTAR erbjuds på samma sätt till övriga medlemmar från 9 Dec.  

 

SKRIV UPP DIG NÄR ANSLAG KOMMIT UPP I STALLET! 



 

 

 
 

 

 

 

Nu står det där! Det blev stilla på arbetsfronten ett tag av olika oraker, men nu är det slutbesiktigat och det 

sista av jobbet är på gång. Närmaste veckan kommer det grävas för el och vatten, marken runt om fixas till, 

sen ska hagen till utestallet återställas inför vintern, sten inne i ridhuset köras ut för att sedan packa 

stenmjöl som bottenlager under själva ridunderlaget. Belysning ska kopplas, sarg ska byggas och sen – ska vi 

kunna börja använda det!  

DÅ ska vi försåt ha en invigning och fira att VI GJORDE DET – fixade ett ridhus till åt oss! Alla inblandade, 

från minsta ridskoleelev till äldsta vuxenelev får såklart vara med och fira och får då en klubb- Tshirt       

 



DAJM CUP 

Working Equitation 

 

Efter samma koncept som Jabin Cup i 

dressyr ( alla nivåer tävlar mot 

varandra efter koefficientsystem) reds 

Dajm cup för första året nu i oktober 

med hela 23 startande ekipage i 

klasser från LC till Svår.  

 

 

 

Efter många fina (och en del snabba) ritter och 

mycket räknande och lite förvirring stod det klart att 

vandringspriset står ett år hemma hos Rebecca JE 

som red hem segern med Douglas. Grattis Rebecca ! 

Därefter kom Ida Nygren/ Bravo, Sophia 

Annemalm/Felicio, Åsa Linnérr/Gaborone, Hedvig 

Karlsson/Belle och Josefine N/Conrad. 

Alldeles efter de placerad kom Louise Andrén/X-

priment, Kickie Höök/El Juli och Anna Lagervall/Hilde 

på en delad 7eplats.  

En av de saker som är så kul med WE är att det är 

så olika ekipage som är med. Dajm Cup hade 

deltagare från stallets minsta i form av Spader till 

största Douglas, från ett friesersto till en nordsvensk 

hingst, kombinerat med hästar 8-19 år och 

ryttaråldersskillnad på ca 50 år. Bland de 6 placerade 

fanns både LB och msv-ekipage, både B-ponny och 

Stoor häst, både barn och vuxna! 

 

Vem var då Dajm?  

För er som inte vet så var han min förra häst, som var med på det mesta, från knatteridning 

(trots att han var över 160 cm i mankhöjd) till klubbhoppningar, dressyr, voltige, tolkning, 

körning och såklart WE när det kom i vår väg. Han var den första häst jag startade i svår 

klass WE och speed var vårt roligaste moment       

Dajm stod på ÖRKS under många år och när han dog 2018 kom idén om en cup till hans 

minne. 

    // Mia 

PS På höstlovet är det dags för WE igen, ridskolecupsprogram med dressyr o teknik på 

samma bana, vi ses väl?  



VI SOPSORTERAR  

Så mycket vi kan… Men ibland känns det svårt och motigt. Vi tror att ni alla 

sorterar förpackningar hemma i hushållet. Vad är det som gör det så svårt på 

ÖRKS? Har ni några idéer hur vi kan göra för att det ska bli mer som sorteras 

så det går att återvinna och inte hamnar i restavfall?  

Framförallt plast och pappersförpackningar hamnar fel, men även pantburkar 

och det känns onödigt då det finns kärl för burkar både i fiket, i ridhusentré 

och på inglasade läktaren.  

 

POÄNGJAKTEN 
Som alla elever inskrivna i grupp 

med hästkunskap deltar i 

automatiskt när de är med på 

klubbtävlingar är nu mer än 

halvvägs.  

Ni som tävlar med anmälan i TDB 

måste själva redovisa det om ni 

vill att de resultaten ska räknas 

med. ( Gäller både skolhästar och 

egen/hyrd häst) 

Du gör det genom att skicka mail 

där du skriver :  

Tävlingsdatum, Plats, vilken gren, 

ditt resultat i form av % i 

Dressyr, WE (dr och teknik) och 

i hoppning vilket resultat ( 0 

eller  0/4 osv) 

Det spelar alltså ingen roll om du 

varit placerad eller inte, det är 

själva prestationen, bara att rida över startlinjen ger poäng så kom ihåg att 

redovisa året senast 23/12. 



Du vet väl att…… 
 

• Vi gärna tar emot burkar, både med och utan pant för vi som förening får betalt för 

även utländska burkar 

 

• Du som elev /förälder är mer än välkommen att skotta spåret som lätt blir i 

ridhuset, allt för att hästarna ska må bra och för att instruktörerna hellre ska ägna 

sig åt eleverna. 

 

• Du gärna får lämna bidrag till ÖRKS-nytt. Lämna till Mia eller skicka mail 

orks@orks.nu 

 

• Alla elever är fantastiska som har sålt ”allt möjligt” och verkligen kämpat för att få 

in pengar till ridhuset 

 

• Vi har stora möjligheter för dig som vill köpa en reklamplats i ridhuset, 230 

uppsittningar i veckan gör att det är många som ser! 

 

• Det är medlemmarna som gör föreningen- det är därför ÖRKS är så bra!  

 

• Hästarna är allas – medlemmar får komma och vara i stallet alla lektionsdagar 

oavsett om man rider eller inte 

 

• ”Stallhäng” med bl.a gemensamt bussåkande från Huskvarna har varit en bra 

aktivitet och vi hoppas fler kommer fortsätta ta bussen till stallet ännu fler dagar i 

veckan – vi vill att stallet ska vara fyllt av medlemmar varje dag       

 

• ” Det är något med utsidan av en häst som är bra för insidan på en människa” 

 

• ”No hour in life is wasted that is spent in the saddle” Winston Churchill 

 

• ÖRKS är faktiskt världsbäst på att vara ÖRKS  

 

• Vi har fantastiska hästar i olika storlekar och färger som mår bra och trivs på 

jobbet.  

 

• Alla våra ridlärare rider och tävlar själva, både på egna hästar och skolhästar 

 



RIDSKOLEINFO 
Tack vare era stora insatser för att på olika sätt samla in pengar til ridhuset skedde 

ingen höjning av ridskoleavgiften i augusti och vid invigningen kommer alla elever få 

en t-shirt       

 

RIDA IGEN I EN GRUPP PÅ EN ANNAN NIVÅ?  

Rida igen får man göra i mån av plats (om återbud skett i tid) och ibland kan det ske i 

en grupp på en annan nivå. För en duktig ryttare är det inget problem, för då finns 

chansen att fokusera extra på saker man kanske glömmer annars som sits, 

handställning, halvhalter, vägval, tempoväxlingar mm. För vi ridlärare har inga 

problem med att rida med i vilken vanlig grupp som helst som rider i alla gångarter ! 

 

MOCKNING av ridbana/ridhus 

Ryttare med egen häst är bra på det, men det gäller att alla ryttare 

är lika bra för att underlagen ska hålla. Vi välkomnar även 

föräldrar att gärna hjälpa till med detta! Det är ett skitgöra       men 

måste göras om ni inte vill rida i bajs       

 

RIDSKOLEAVTALEN  

 

KONTAKTLAPPAR kommer förnyas så vi kommer be samtliga elever fylla i nya så 

småningom. 

 

WE-träning Måndagar  

Ledig plats varannan vecka måndagar (ojämn 

vecka) kl. 19.30 

Prata med ridlärare eller skicka ett mail om du vill 

ha en permanent plats där för extra ridning med 

WE som fokus 

Både för dig med egen häst och du som rider 

lektionshäst  



ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE 

Dressyr Ida Andersson har placering i LB:2 och LB:3 med Hågehills Charming,    Amanda 

Bagge/ Plassens Lucky Luke har startat Welshmästerskap LB:1 , Ellinor LandströmLinnér/Kevin har 

ridit LA:1 på drygt 62% 

 

Hoppning  Efter ett tävlingsuppehåll på ca 4 år är Emma Hangasmaa  tillbaka på 

tävlingsbanan, nu på stor häst och slog till med seger i 0.90 i sin första start!  

 

Working Equitation   

Riksmästerskap Seniorer , Svår klass Mia /Akropolis 3a och Åsa/Felicio 4a. Riksmästerskap Seniorer 

Medelsvår blev Kickie Höök/El Juli 4a, deltog gjorde även Josefine/Conrad och Åsa/Felicio. 

På nationell hemmatävling blev  Åsa 2a i Msv med Gaborone,   Mia med tävlingsdebuterande MR G 

seger LB , Josefine Nordh,  Kickie Höök,  Rebecca JE har ridit på kval% för RM Msv. Hedvig 

Karlsson/Belle har klarat kval% för junior-RM. Anna Lagervall  seger LA, Pernilla Carlsson /Cheenock 

seger LC, följt av Mari Siewers /Fákur. 

Bra resultat med finns % gjorde även Ida Nygren med Bravo, 66 resp 68 % i LB dressyr /teknik 

 

Det är kul att klubben har flera lovande juniorer på G inom WE, Inez Mattson/Tabris och Valdemar 

Rösiö/Asmer har startat nationellt, och till DM är även Emelie Akterhed och Agnes Hellerstedt 

anmälda 

 

Körning Harriet Andersson har vunnit LB, så himla kul med ett körekipage i klubben!  

 

 

Har vi missat något är det för att vi inte vet…. Rapportera gärna dina resultat till Mia 070-5581315 

om du varit ute och tävlat 



 

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

