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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 ! 



 DET HÄNDER PÅ ÖRKS…  9/6 Klubbtävling Hoppning 16-17/6 Newbodyvinst 17/6 Sista lektionsdag  17/6 Lisebergsresa med BUS 18-20/6 Dagläger junior 18-20/6 Träningskvällar Senior 21/6 Hästarna åker till sommarvärdarna 25-27/6 Träningsläger Dressyr/WE för ryttare med egen häst  v. 26 Stallet mm städas o tvättas v.31 Stallet mm målas 4/8 Hästarna kommer hem 4/8 Hästens Dag-möte  kl.11. Alla välkomna, minst en per ridgrupp 6/8 Ridskolestart 9-11/8 Träningsläger 11-12/8 Knatte/Minior-ridläger 13-15/8 Dagläger Junior 16-17/8 Öppen ridskola 18/8 Fodervärdsterminen startar 1/9 HÄSTENS DAG 29/8 Inventering Citygross   
Medlemsavgift 2018 300 kr Familj 750 kr 

Välkomna hjälpa till! 
Anläggningsavgift betalas per LÄSÅR 

RIDKONFIRMATION Nu är det klart att det blir samarbete och du som vill konfirmeras kan nu göra 
det so  ”ridko fa” och få rida er!  Intresserad? Vi förmedlar gärna kontakt, infoblad finns i fiket. 



HÖSTTERMINEN STARTAR 6 augusti, kom ihåg lämna återbud om ni är bortresta! Personalen jobbar med höstens schema, målet är att kunna erbjuda plats till alla de som vill börja hos oss. Det är fullt i många grupper men det är roligt att så många trivs på ÖRKS! En mindre prisjustering görs på alla avgifter, kommer på hemsidan Om du inte sagt upp din ridplats via mail 1/6 fortsätter ditt abonnemang som vanligt till hösten. Du kan förstås maila oss önskemål om ändrad dag/antal/ bli fodervärd osv  Det är fantastiskt roligt att så många vill rida så mycket, vi har en hel del elever som rider mer än en gång i veckan, rekordet under läsåret 17/18  har igen  Louise Claesson som ridit 4 ggr/v då hon ridit en vanlig lektion och sen är fodervärd på Royal 3 dagar i veckan! Detta läsår har även Carina Persson gjort detsamma ( fodervärd Rebus) Privatlektioner, både lyxiga och ”vanliga” har ökat mycket under året! Kul att så många elever (och ryttare utifrån) vill träna mer! Privatlektioner sker utanför lektionstid, alltså oftast före 16.30 och bokas direkt med den ridlärare du vill träna för.  härliga skogsturer på lugna hästar och ponnyer                                    2-8 ryttare/grupp   c:a 1½tim ridning          350:-     ÖRKS-medlem 50 kr rabatt Kundolycksfallsförsäkring finns.”Lite ridvana” krävs.   070-6071133, 0390-50397 Åsa & Gert Linnér.   Boka själv passande dag och tid. Bokning mottages max 2 v i förväg och är beroende på hästtillgång.   Vi finns i byn ÖLAND (6 km fr. Örks)   Vi har också uthyrning av hästar o ponnyer till ridskolor och privatpersoner och möjlighet fixa en egen hästsemester/ridläger med boende i mysigt torp. Se hemsidan www.olandsberg.se   

http://www.olandsberg.se/


 PANTA MERA !!  6000 kr står det här på bilden! Tack vare er medlemmar som lämnar burkar o flaskor både som ni köpt här och haft med hemifrån.  TACK !  P.S Du vet väl att du kan lämna även utländska och burkar utan pant?   HANDLA SMART Tjäna pengar till både klubben och dig själv. Pop up finns på hemsidan som du bara klickar på för att registrera dig en gång.   GDPR Dina personuppgifter i Ölmstad Rid & Körsällskap   
Den 25 maj 2018 ersätts PUL ( Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, 
General Data Protection Regulation GDPR. Syftet är att stärka individens integritet på ett mer 
modernt sätt som matchar den digitala utveckling vi ser idag där uppgifter lätt sprids, 
kommersialiseras och kan utnyttjas på otillbörligt sätt. Lagstiftningen ska minimera risken att 
uppgifter som kommer i felaktiga händer ska härledas till individnivå. Det blir samma lagregler 
i 31 länder samtidigt. 

Ölmstad Rid & Körsällskap respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina 
personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer 
också att skydda dom enligt Dataskyddsförordningen GDPR. 

Som Medlem, kund, medarbetare eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt 
gällande bestämmelser i de enskilda fallen. Personuppgifterna sparas till dess de inte längre 
behövs i verksamheten. Du har alltid rätt att begära utdrag om vilka personuppgifter vi har 
registrerat om dig. Du har alltid rätt att rätta ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta uppgifter. 
Under vissa omständigheter kan du också begära att dina uppgifter raderas. 

Vår integritetspolicy finns på hemsidan i PDF-form.  



Forts. av Josefines  resa  till svenska ridlärare level 2 
  

 
25 mars packade jag bilen full och mot Strömsholm för hela 6 veckor på min praktiska del av utbildning 
till SRL 2.  
 
Under alla veckor var det egen ridning i fokus och även att hålla lektioner (teori och ridning) för 
gymnasieelever. En av våra lärare satt med och lyssnade för att bedöma lektionens upplägg, säkerhet 
osv.  Allt för att vi ska vara förberedda på vårt examensprov som är i augusti.  
 
En vanlig vardag kunde se ut så här: 
 
06.30  stalltjänst, Strömsholm är en riksanläggning och  ska alltid vara i uppvisnings-skick vilket 
innebär att det är extra noga att det är rent och snyggt.  
8.15 Första ridpasset 
10.30 Andra ridpasset/ teorilektion   
12.00 Lunch Stalltjänst byte av hästar i hage.  
13.30 Andra/ tredje ridpasset för dagen 
15.30 Om vi haft teorilektion hade vi ett sista ridpasset för dagen innan stalltjänst.  
17.00 stalltjänst och allt skulle göras klart. 
Utrustning putsas och en gång i veckan skulle box/galler skuras.  
När alla hade kommit in i rutiner gick allt mycket snabbare men under första veckan var vi inte klara 
förrän ca 18.30 med allt som skulle göras.  
 
Full rulle kan man säga och kan meddela att man sov väldigt gott om nätterna. Både kropp och huvud 
var rätt så slut efter varje dag. Mycket nya intryck och saker att komma ihåg och mycket arbete med sig 
själv fysiskt och psykiskt.   
 
Man ville ta vara på varje minut som vi satt till häst. Att ha fått ha en ridlärare vid sig 2-3 uppsuttna 
timmar per dag har gjort att man inte kunnat lägga till några olater och fått stor hjälp.  Denna 
mängdträning gav otroligt mycket och det krävdes av mig som ryttare att hålla fokus. Inte alltid lika lätt.  
 
Första dagen blev vi tilldelade 3 hästar var som vi skulle sköta som våra egna. Ridningen 
varierades med hoppning, dressyr, markarbete, terräng.  Helgerna då vi var lediga skulle vi se till att 
hästarna mådde bra och motionera en gång valfri helgdag med uteritt. Om man inte råkade få två 
hästar som jag fick som mådde bäst av att ridas varje dag  
 
Jag fick tre väldigt olika typer av hästar vilket i sig var väldigt nyttigt men krävde väldigt olika ridning 
från mig.  Dressyrhästen  ”Fender”  en riktig läromästare som gått upp till MSV dressyr, mycket trygg 
och stabil herre som dock inte gjorde mer än han behövde. För att få ett resultat var man tvungen att 
sätta igång både huvud och kropp.  
Min hopphäst ”Nemo”  hoppad upp till 120 en något speciell sådan, mycket huvud och var verkligen 



tvungen att sysselsätta och vara aktiv i min ridning. Här fick jag inget gratis och han var läromästare på 
sitt sätt för om jag inte gjorde rätt då blev det verkligen inget bra resultat.  Min unghäst ”Zolo” 5 år med 
något egen stil var utbildad alla gångarter och hoppad dock stått ett tag innan jag fick honom. Här tog 
det nästan 3 veckor innan vi började kunna ha roligt och samarbeta då jag kommit på hur jag skulle 
rida för att få ett bra resultat. Fick en del hjälp på vägen om vi säger så. 
 
Med alla mina tre hästar var jag otroligt glad sista veckan då jag själv och andra kunde se en 
utveckling. En dressyrhäst som jag avslutade med i godkänt LA:4   och en underbar känsla med 
lätthet, en hopphäst som jag hoppade bana på hinderhöjd 110 till 120 och det kändes lätt och med flyt. 
Min unghäst den största utvecklingen att känna att man har kontroll och kunna utföra övningar och 
uppgifter tillsammans på ett bra sätt.  
 
Att fått denna mängdträning har gett så mycket och detta är ett tips 
till dig att ta chansen att kunna få rida så mycket du kan. Det är 
timmarna i sadeln som gör att man utvecklas som ryttare. 
 
Självklart var det tråkigt att lämna denna bubbla av hästträning 
samtidigt som en del av mig längtade hem till allt där hemma.  
 
Nu när jag är hemma igen känner jag hur mycket jag älskar detta 
jobb och kommer att fortsätta göra.  En massa inspiration i både 
ridning och lärande har jag tagit med mig hem.  
 
Till hösten kommer jag att vara borta 6/8 till 31/8 då jag gör mina 
sista veckor på utbildningen vilket betyder att mina elever kommer 
att ha vikarie i början på terminen. Vi syns återigen i september då 
utbildningen är avklarad.  
 

 

 

 

Stipendium- 
  
Åsa hjälpte mig hitta Prins Bertil och 
Prinsessans Lilians Idrottsstiftelse som har  
ändamålet att främja svensk idrott genom 
att stipendier till ledare och instruktörer för 
vidareutbildning. Jag ansökte i vintras och i 
maj fick jag besked att jag blivit utvald! 
 
För detta är jag riktigt glad och tacksam,  
det ger ännu större motivation till att att 
fortsätta med det vardagliga arbetet.  
 
 
 
/ Josefine   



ÖRKS-cup 2018 har ridits på vårens klubbtävlingar i WE och dressyr samt inverkansbedömda cm-hoppningar. Bästa % från resp gren har räknats. 16 deltagare varav 14 har startat minst en gång per gren. Prisutdelning i samband med klubbhoppning Lö 9/6 enligt följande 1. Pernilla Orvehag 207,4 p 2. Rebecca JE  203,8 p 3. Alicia Nordstedt 199,6 p  Bästa <13 år: Hedvig Karlsson, 13-25 år: Rebecca JE,          >25 Pernilla Orvehag  Utan pris, men bra kämpat till 4a Louise Claesson 196 p, 5a Josefine Elmqvist, 6a Carina Persson  JABIN CUP  Jabin cup är en dressyrtävling som i år reds för 10e gången! De första åren var Jabin själv med och fick ta täten på prisutdelningen, men numera rids den till hans minne. För er som inte kände Jabin så var han en fantastisk häst som Åsa från början köpte in när hon jobbade på Vissmålen.  Deltagarna väljer själva bland de dressyrprogram som finns för bana 20*40 och placerade utses enligt ett koefficientsystem, i år var det rekordstor deltagande med hela 30 deltagare vilket gav 8 placerade. Det var extra kul att ridsportens fördel att vara ”för alla” ko  fra  då det var 3 ge eratio er Berglind/Hallin som var med och 2 generationer Bagge   Årets pristagare:  1. Åsa Linnér Felicio, MsvB 2. Ellinor Landström – Kevin, LC 3. Mia Säwe – Cartaxo, MsvB 4. Ellinor Landström – Kevin, LB 5. Therese Arnell – X-periment, LC 6. Jenny Rylner – Gaborone , LB 7. Åsa Linnér – Gaborone, MsvB 8. Elin Bagge- Bravo, LB   Kuriosa : Royal varit med 2009,2010,2013,2014,2015,2017,2018 Castillo             2009,2017,2018 Rebus              2010,2013,2017,2018 Chester          2009,2018 Tabris            2010,2011,2012,2013,2014,2015  DRESSYRTÄVLINGAR på klubben Det är väldigt roligt att så många äldre äntligen vågat ta steget och börja vara med! Klubbtävling kan man se som tävling eller som att man tränar tävling eller som en chans att få rida mer helt enkelt. Nu är det dags att även juniorerna blir många, visst vågar ni?! Redan nu är det så att dressyrklasserna delas in efter en ponny och stor häst, men då krävs det att det är minst 2 i varje klass, så om en ponny är anmäld i LC:1 och en i LC:2 så måste klasserna slås ihop precis som sker med kategorier i hoppning.  

2009   Mia Säwe -  Dajm  MsvB:1 2010   Kristina Aldén – Curtiss LA:1 2011   Mia Säwe -  Akropolis LA:1 2012 Åsa Linnér - Prince Felicio MsvB:1 2013  Julia Klint - Irish Cream LA:1 2014  Mia Säwe -  Akropolis  MsvB:1 Nytt vandringspris 2015  Louise Sjöwall – Sanmarito LC:2 2016  Rebecca JohanssonEngh-Douglas LC:1 2017  Åsa Linne´r – Prince Felicio Msv B:1 2018  Åsa Linne´r – Prince Felicio Msv B:1 Nytt vandringspris- för såklart kör vi nästa år igen!  



        VM i WE  Sverige representerades av Åsa Saletros- Lapp Glans med ÖRKS som hemmaklubb! Även Johanna Nygren- Violino moch  Astrid Hedman- Altivo ingick i laget. Ett helt gäng svenskar reste ner till München International ( Stor  tävling med internationell dressyr och hoppning, uppvisningar,  stoor mässa) för att heja fram Sverige och se hela 45 ekipage från 15 nationer starta! Ett historiskt lag-guld gick till Tyskland som på hemmaplan bröt Portugals långa segersvit! Silver i lag till Portugal och Frankrike tog brons.    Astrid red en bra dressyr och låg på 12e plats men vid start i teknik råkade hon rida genom ett hinder vilket inte är tillåtet internationellt så 
tyvärr visade ho  hur lätt det är att li uteslute … Ho  ko  do k ige  och red en bra speed.  Åsa hade lite missar i dressyr men kom igen till tekniken och slutade som bästa svensk på 30e  plats med Johanna och Astrid strax efter. Bra jobbat!  Flera ryttare var uteslutna i speed ( och ännu fler borde varit det, var några konstiga domslut) 

Har vi någon medlem som vill bygga en grind åt klubben fanns här en bra flyttbar modell!  Många olika kör-ekipage, här 4 i bredd med gladiatorvagn, men vi såg även 8-spann mm 

Galet mycket folk som åskådare! Mer på WE än dressyr och hoppning och ClipMyHorse som livesände hade över 1 miljon tittare!!! WE är på G !! 

Så nu har ÖRKS 2 VM-ekipage eftersom Åsa- Felicio red 2014 i Wien!  



Sommarverksamhet på ÖRKS   Alla läger bindande anmälan via mail. Halva avgiften betalas när vi bekräftat att du har en plats, resterande utan uppmaning senast 2 veckor före lägerstart, i annat fall utgår faktureringsavgift 50 kr.  18-20 juni Dagläger Junior. Kl 8-16, 2 ridpass per dag. Ridkunskap: Minst hålla igång och styra i trav samt hoppa små hinder. Pris 1500 kr. Ta med egen lunch, kylskåp och micro finns.  EN PLATS KVAR 18-20 juni Träningskvällar seniorer kl 17-21. Olika teman, dressyr/WE/Hopp en kväll vardera. Pris 1200 kr EN PLATS KVAR – Puzzel eller egen häst    9-11augusti Träningsläger . 3 lektioner, 1 privatlektion ( delad 2 ekipage) samt en banhoppning/programridning/teknikbana (en valbar) Pris 1500 kr. Ta ,med egen matsäck  11-12 augusti Knatte/Minior-ridläger Från 4 år, Kl. 9-12. Ridning med ledare, hästpyssel, lekar o fika. 400 kr  13-15 augusti Dagläger Junior kl. 8-16 .  1 ridpass per dag plus hästig aktivitet som voltige/körning/gymkhana Pris 1200 kr. Ta med egen lunch 



Nya Ridhuset  Våra medlemmar, främst ridskole-elever, gjorde en FANTASTISK insats med NewBody-försäljningen som gav över 40 000 i vinst! Tillsammans med pengar från ponnyridning (Tack till alla er som ställt upp på det!)  har vi nu kunnat fylla en ruta till på ridhusanslaget som sitter vid stalldörren mot ridbanan. MEN det är många tomma rutor innan ridhuset har både tak, väggar, underlag, sarg, belysning osv  
Så vi jobbar vidare… medlemmarna som inventerade på Citygross gjorde ett så bra jobb att vi direkt blev erbjudna att vara med igen, så vik 29 augusti till att hjälpa klubben några timmar e.m/kväll. Citygross bjöd på god mat dessutom     Har tappat räkningen på hur många gånger det efterlysts någon/några 

som kan ta tag i de outnyttjade reklamytorna i ridhuset…. Kan DU göra en insats eller vill DITT företag stötta oss så be personal om det färdiga material som finns med vad som gäller för storlek, priser mm  Många ideér om hur vi ökar intäkterna finns, fler mottages tacksamt liksom allt engagemang i ridhusbygge och även i all daglig verksamhet i vår fantastiska klubb. Klubben är fantastisk tack vare alla medlemmar och föräldrar som gör den fantastisk!   Vad händer just nu?   Just nu pågår slutskrivning av avtal med byggfirman YLAB som enligt styrelsebeslut har fått uppdraget. Därefter ska ritningar in till stadsbyggnadskontoret för beslut och sen rullar det allt fortare när formalia är klart.  I dagsläget saknas ca 1000 000 för att helt färdigställa byggnationen med belysning, sarg, underlag mm . Pengar sökts från alla möjliga och omöjliga håll, Åsa kollar stiftelser och alla typer av bidrag som kan vara möjliga att koppla till bygget.  Tyvärr får inte heller föreningen lyfta moms vilket ger oss en extra kostnad jmf med företag. Vi hoppas få in en hel del till bidragsvägen men 3- 400 000 till behöver vi kunna klara inom ramen för föreningen och verksamheten  inom ett år och det ser vi inte alls som omöjligt även om många andra mindre investeringar och liknande får stå tillbaka under en period och ni medlemmar får jobba lite extra hårt för föreningen. Kommer ett nytt spännande koncept till hösten hoppas vi där du säljer och tjänar pengar till klubben OCH klubbkläder med tryck till dig själv!  Vi ska försöka även denna gång att inte behöva låna pengar 
men vi har det som en ”nödlösning”.  Självklart blir det en lite stökig tid i höst för oss när bygget kommer igång så redan nu ber vi om ursäkt för det och hoppas att ni alla vet att det blir ett gott resultat i slutändan. 

Ridhusreklam 
Ny inventering Citygross 29 augusti! Spara datumet i kalendern- klubben behöver din hjälp några timmar  



HYRA HÄST helår  HÄSTAR på ridskolan  Till hösten kommer det att vara en alldeles vanlig höst där vi har för många bra hästar och alltså måste hyra ut en del. Så DU som vill prova att ha häst över nästa läsår skicka gärna en intresseanmälan redan nu. Vilka hästar det blir vet vi inte än, men det kan finnas för såväl mindre rutinerade ryttare som den som ridit ett tag.  Hänt på hästfronten på ridskolan: Mio är såld, till Kickie o Smilla som hyrt honom ett tag. En otroligt söt liten ponny men han rörde sig lite för mycket för att passa helt in i verksamheten i den storleken. Marabou och Chicago är kvar uthyrda. Snuitje och Simba kommer hem första veckan i juni, och Robin har redan kommit. Rebus, Cheenock; X-et, Toddy, Amigo, Apollo, Bravo, Tabris, Galax som tillhör  Ölandsberg får nästa år sällskap av en ny bekantskap, Anton.  Felicio har kommit hem från sin vintersemester hos Therese, så nu har Åsa två att rida o tävla på. Descalabro rids just nu mest av sina två fodervärdar och en av dem har hyrt honom i sommar. HYR SOMMARHÄST Endast en kvar! D-ponny mycket snäll att sköta o pyssla med,  vill ridas ut i sällskap av andra hästar för han inte gillar att gå själv/först.  Hyrperioden startar 21/6 så hör av dig snarast till Mia eller Åsa om du vill hyra Långben.   Crut hälsar att han mår bra och fortfarande tar det lugnt med (i) maten  



LEDARSKAPSUTBILDNING  Under det här läsåret så har jag (Rebecca Carlsson), Emma Elmqvist och Louise Andrén varit iväg på en ledarskapsutbildning tillsammans med personer från andra ridskolor runt Jönköping. Ungefär en gång i månaden var vi på olika föreläsningar om bland annat  vad en ledare är, om entreprenörskap samt om härskartekniker och främjartekniker. Vi fick alltid lyssna på föreläsarna vad de hade att säga men ibland fick vi även vara lite mer aktiva genom att delta i olika övningar. Vi bjöds alltid på någon form av fika/mackor (det är ju alltid lika viktigt). Det hela avslutades med att vi fick vara med och kolla på en prisceremoni där de delade ut pris till årets unga ledande kvinna 2017. Det var en intressant kurs med duktiga föreläsare och den uppskattades verkligen. Om det blir fler liknande utbildningar så kan jag verkligen rekommendera er att gå på det!  /Rebecca Carlsson  Intern ledarskapsutbildning Kan elever på ridskolan få genom att söka som Årselev , dessutom har ridsporten olika andra utbildningar i form av ungdomsledarkurser mm. Se Smålands ridsportförbunds hemsida för regionalt arrangerade kurser och SvRF sida för det de arrangerar. Prata gärna med personal eller styrelse om du vill gå någon kurs!   Ibland har ridskolans elever hästhantering på schemat, då kan det se ut så här 
  



Hoppkurs Fredagar Start September  Seniorer Jämn vecka ( 36,38,40,42,44 ) 5 ggr 850 kr Juniorer Ojämn vecka (37,39,41,43,45) 5 ggr 700 kr Fredagar kl 18-19 inkl tid att bygga/bära bort hindermaterial. Ta gärna med bärhjälp 😊.  I tid ringda återbud får ridas igen i vanlig grupp i mån av plats under kurstiden Reservation för förändringar, anmälan tidigast 1 augusti. Hemsidan uppdateras före 1 augusti med gällande information.  WE- träning Fredagar Anmälan per gång, pris junior 100 kr, senior 200 kr.  Vecka 33, 34, 35  Fredagar kl 18-19 inkl tid att bygga/bära bort hindermaterial. Ta gärna med bärhjälp 😊 Vill du lära mer om WE och hur hinder rids, läs gärna TR och hinderbeskrivningshäftet som finns på SvRFs hemsida. Reservation för förändringar, anmälan tidigast 1 augusti. Hemsidan uppdateras före 1 augusti med gällande information.  FODERVÄRD på ridskolehäst För dig som redan rider minst en gång i vecka på ridskolan, vill rida mer men slippa ansvaret för en helt egen häst. Du rider en lektion till per vecka och då på din fodervärdshäst, samt självständigt 1-2 dagar per vecka. Fodervärdsjour ( utsläpp/fodring) är lördagar då ni turas om med det enligt schema oavsett vilken dag i veckan ni rider. Många hästar har redan fodervärd men det går att ställa sig på kö genom att skicka mail till ÖRKS. Det kan också komma att ske förändringar fodervärdar som slutar/byter häst/byter dag/ med nya hästar osv Pris från HT 2018:  2 dgr/vecka inkl en lektion 1000 kr/månad, 3 dgr/vecka inkl en lektion 1300 kr/månad. Specialavtal för lyxiga hästar   



 STALLVÄRDAR  Stallvärd är ridskolans ansikte utåt och en ovärderlig hjälp för elever och hästar under ridskoleverksamheten. Vi har nu under våren haft ett gott gäng som jobbar på och som tack för hjälpen får poäng att använda till aktiviteter som ridning, klubbtävlingar, privatlektioner osv Som stallvärd behöver du inte vara elev på ÖRKS utan kanske en förälder med extra engagemang som vill samla in poäng till barnens aktiviteter. Ni som funderar på att prova på att vara stallvärd kontakta Josefine. Ordinarie stallvärdar som vill ändra något till hösten (byta dag, vara oftare/mer sällan osv) kontakta Josefine redan nu då planeringen inför hösten drar igång nu i juni.  ÅRSELEVER 
För dig som ”Vill lite mer” Lära mer, Hjälpa elever mer, sköta hästar mer, rida mer… Du får räkna med att vara i stallet mer än vid din vanliga ridlektion, hjälpa elever och instruktörer på lektioner för att så småningom ha extraaktiviter, kanske vikariera/ ha en egen grupp i hästkunskap. Som årselev får du rida extra när du vill och det finns ledig plats/häst i verksamheten. För att söka bör du vara minst 14 år, gärna äldre och ansökan gör du genom att skriva ( brev eller mail) till Mia där du skriver lite om dig själv, vad du gör och kanske vad du vill. BITR. INSTRUKTÖRER Under flera år har vi haft en mycket stabil grupp årselever som nu utvecklats vidare. Vi vill gärna ha er kvar i verksamheten, men nu med det mer passande namnet biträdande instruktörer.  Så vi hoppas få ansökan av er i år igen! Sker på samma sätt som för årselever.   



 WE-tävling på ÖRKS 2 juni I gassande sol och extrem värme genomfördes dressyr i ridhus och därefter teknik och speed på dammig ridbana. ( Att vattna utebanan är inte att tänka på då värmeböljan riskerar påverka vattennivåerna mycket nog ändå och det dessutom hade torkat direkt)  FANTASTISKA FUNKTIONÄRER ! som inte bara stod ut och gjorde ett bra jobb under tävlingen utan även säkert o snabbt plockade undan banan efter sista ritten Första start 9.00 och sista prisutdelning 17.00 Hästarna verkade rätt opåverkade av värmen och det var utställt vatten till både ryttar,funktionärer och hästar, domaren beslöt att kortärmat var ok att tävla i denna dag.   Många ryttare hade ÖRKS som hemmaklubb, samtliga lätta klasser vanns av våra duktiga skolhästar! LC- Puzzel med Alicia, LB- Cartaxo med Pernilla, LA- Douglas med Rebecca. Medelsvår vanns av Kickie – El Juli.  Svårklass var om igen ett ” KM” då alla tre rider för ÖRKS. Denna gång fick Mia den blågula rosetten.  Det var roligt att hälften av ekipagen vR Medelsvår och svår, i medelsvår hade flera ekipage rest långt Kungälv, Växjö och Helsingborg. Josefine debuterade på msv nivå med Conrad, det tyckte han var så kul att han trots värmen firade med lite glädjeskutt i dressyren 😊   Om igen TACK alla medverkande som gjorde det till en bra tävling, och Tack till sponsorerna Stall Saletros och Pillan- utan dig inga tävlingar 😉  Riksmästerskap i Göteborg sista helgen i september, DM 14 oktober i Växjö, hoppas vi har några juniorer som vill satsa? 



 ÖLANDSBERG - Våra läger 2018   24-27/ 6  Ponnyläger Ridvana trav, galopp, små hinder.   B-D ponnyer Ankomst dag 1 kl 17,00, fika, hästfördelning, provridning, kvällsmat Måndag, Tisdag, Onsdag 2 ridpass, massor av hästskötsel, hästkunskap och lite fri tid.  I ridningen provar vi dressyr, hoppning, uteritt och WE. Max 6 deltagare 3500:- Per person  ( 1 plats ledig- kan ev. göra extraplats) 5-8 /8  Vuxenläger-  KOM I FORM för tonår och vuxna Starta igång bra efter semestern , bo bra, ät nyttigt och bra, träna med naturen som redskap ( ledare finns med)  och rid minst ett pass varje dag på din lägerhäst.  Ankomst och inkvartering dag 1 17.00, provridning och kvällsmat Måndag, Tisdag, Onsdag – träning i naturen med och utan häst, bad om vädret tillåter, Härliga långa uteritter alternativt ridlektioner . Max 8 deltagare       3200:-/ pers.  I samtliga läger ingår alla måltider från dag 1 kl.17,00 till lunch dag 4. förläggning i 2-3bäddsrum  och ledare för samtliga aktiviteter. Vi har självklart ansvarsförsäkring . ANMÄL GENOM ATT SKICKA ETT MAIL till li.la@olandsberg.se   med namn, ålder,    adress och vilket läger så kommer mera info.  Välkomna / Åsa Linnér  NYTT KUL PROJEKT PÅ G för dig som vill börja tävla eller börjat tävla för örks! TEAM ÖRKS-ansökan ligger hos SvRF och behandlas just nu. vi återkommer med mer info på hemsidan och förhoppningsvis anslagstavlan innan VT avslut 

mailto:li.la@olandsberg.se


1 SEPTEMBER  HÄSTENS DAG    Alla grupper på ridskolan får en uppgift till hästens dag att förbereda och genomföra.  TRÄFF Lö 4 aug. kl 11.00, se till att DIN ridgrupp utser och meddelar vem som är er kontaktperson innan läsåret är slut Vad kan DIN grupp bidra med? Gosedjurslotteri? Grilla? Lotterier? Uppvisningar? Baka till café? Skaffa lotterivinster? 



Hoppning Klubbens lag i div 3 ponnyhoppning bestod i år av enbart ridskolehästar!  Nelli Ericsson- Belle, Maja Sjödahl- Apollo, Amanda Elmqvist- Långben och Lexie Grahm- Charlie Många bra rundor har de gjort, särskilt vill jag nämna Nelli som ridit felfritt nästan alla rundor med Belle och som även varit individuellt placerad i LD. Största bragd gjorde Amanda med Långben i lagets andra tävling, att gå ut som sista ryttare i laget och veta att man för att laget ska gå till omhoppning måste rida felfritt det kan vem som helst inse 
det är svårt… Att dessuto  so  A a da gjorde göra det i åde gru do gå g o h o hopp i g… Den gången var det välförtjänt att laget delade förstaplaceringen!  Det är också roligt att höra hur bra sammanhållning ryttarna haft i laget!  Nelli har också ridit felfritt i LE och startat LD på sin nya ponny Nigel. En stor del av ryttarna i Grännabygdens lag kan vi också vara stolta över då de fått en stor del sin grund inom ridsporten av våra duktiga ridlärare på ÖRKS (men har tyvärr valt att inte fortsätta tävla för oss)  WE Först o främst- klubben har nu två VM-ryttare! 2014 red Åsa L i Wien, i år red Åsa Saletros i München och gjorde en bra insats med godkänt i alla moment. Det är verkligen en prestation vet vi som sett 
hur svårt det är ed WE uto la ds o h hur lätt det är att li uteslute … Grattis Åsa! På hemmatävlingen i april (utan dressyrmoment) var det glädjande nog många nya ekipage. Hedvig Karlsson red Belle till seger i LD, Pernilla Orvehag  vann LC med Cartaxo och Carina Persson/Rebus var tvåa. Rebecca JE vann LA med Douglas. Ny på officiell nivå var Pernilla Carlsson med Cheenock och Alicia Nordstedt- Puzzel. , Åsa Linnér debuterade Gaborone i Msv som vanns av Kickie Höök- El Juli Hemmatävling i juni med samtliga moment dominerades av ridskolehästar, Alicia- Puzzel vann LC, Pernilla C- Cartaxo LB och Rebecca JE- Douglas LA. Därefter vanns MSv om igen av Kickie – El Juli och Mia- Akropolis vann Svår. Nya ekipage denna gång var Rebecca Carlsson- Randor och  Therese Arnell- X-priment (som startade bra och vann dressyren! ) Josefine –Conrad debuterade Msv.  Åsa – Felicio visade att formen finns kvar i svår klass  Dressyr Mia- Akropolis har ridit MSvB:5 på > 63 resp 64 % och Msv:A på 61 Om Dina resultat saknas så beror det på att vi inte vet om dem, maila oss gärna så vi får veta att just Du varit ute o tävlat för ÖRKS 
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