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ÅRETS HÄST 2018 
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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… 

 

30/9 Klubbtävling Caprilli ( hoppning och dressyr i samma program) 

5-6-7/10 Nuno Avelar-träning på ÖRKS 

12-13/10 TEAM ÖRKS 

14/10 DM i WE, i Växjö med representanter från klubben och även ridskolehästar 

14/10 Klubbtävling Hoppning 

20/10 Kort Kursstart 

27/10 Banbyggarkurs WE på ÖRKS, arrangör SvRF 

28/10 Klubbtävling Dressyr 

3-4/11 TEAM ÖRKS 

11/11 Klubbtävling Hoppning 

17-18/11 TEAM ÖRKS 

25/11 Klubbtävling WE Teknik 

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

15/12 Luciatåg/show med B.U.S 

23/12 Julklappshoppning, arrangeras av TS 

Torsd 27/12 Måndagslektioner istället för v.1 

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

Fred 28/12 Tisdagslektioner istället för v. 1 

Ordinarie lektioner från 2/1 

Klubbtävlingarna arrangeras av 
klubbens tävlingssektion helt ideellt. 
Alla välkomna att hjälpa till! 
Kontakta Mia eller Pillan om du vill 
vara med och bestämma vad vi ska 
ha för tävlingar 

Anläggningsavgift 
betalas per LÄSÅR 

Medlemsavgift betalas 
per kalenderår 

   JULAKTIVITETER 

För ridskoleelever 

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



Tofta försäljningsaktivitet/klubbkläder 
 

 

Du har nu möjlighet att få dina klubbkläder gratis 

och samtidigt tjäna in en slant till klubbens ridhus ! 

 
 

 

     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kommer även gå att köpa klubbkläder såklart 

 
Prover kommer att finnas på personalen  

 

  

 Du säljer 20 paket av Toftas 

      Ekologiska strumpor/ 

                    Ridstrumpor. 
 

 Du får en långärmad tröja     

  eller en   piké ! 

 

  

 Du säljer 30 paket av Toftas ekologiska  

  strumpor/ridstrumpor. 
 

 Du får en Softshell-väst !  

 
 

 

  

 Du säljer 10 paket av Toftas ekologiska 

 strumpor/ridstrumpor. 
 

 Du får en T-shirt med klubbtryck ! 
 

Om du säljer 50 får du 

en av varje! 

Klubbkläder  

marinblå / svart med vitt tryck. 



DU HAR VÄL KÖPT 

STRUMPOR?  

via TOFTA har vi en mycket bra deal där du 

kan få egna klubbkläder gratis samtidigt som 

klubben får en del pengar till ridhuset. 

Korta Långa Svarta Vita - Det finns 

strumpor för alla ( utom de som behöver 

kompressionsstrumpor  ) ÄVEN 

ridstrumpor.        

 

 

 

 

Vi hoppas att alla medlemmar kan tjäna in till 

MINST en t-shirt med klubbtryck. 

ÄVEN DU SOM INTE RIDER PÅ RIDSKOLAN – 

STÖD DIN KLUBB GENOM ATT KÖPA/SÄLJA 

STRUMPOR!   

Kataloger och beställningslistor finns på ridskolans 

stallkontor och i fiket kan  du även titta/känna på 

strumporna eller låna med dig en kartong med 

provkollektion. 

Varje ridskolegrupp har en kontaktperson som fått inlogg till 

gruppens egen sida för beställningar. Detta gör att strumporna kommer packade per grupp istället 

för allt i samma.  

För er som inte rider på ridskolan (eller i en grupp som av någon anledning saknar inlogg ex 

måndagens WE) eller har frågor så kontaktar ni Mia 070-55813015 och får då hennes 

användarnamn och lösenord för att göra din beställning på www.tofta.se (finns även på 

stallkontoret)  

BESTÄLL SENAST  10 OKTOBER.  LEVERANS ca 22 OKTOBER 

http://www.tofta.se/


25 november arrangerar SvRF  BANBYGGARKURS WE på ÖRKS, 

vill Du vara med så anmälewr du dig via förbundets hemsida. Nyttig kurs för alla 

WE-intresserade även om du inte tänker dig en framtid som banbyggare.    

Frågor ? Kontakta Mia 

 

14 oktober är det DM i WE i Växjö, förhoppningsvis 

är ÖRKS representerade med både senior och junior-

ekipage och även några skolhästar. 

 

 

PRISER PRIVATLEKTION på ÖRKS             

(dressyr, WE, Hoppning, hantering)  Bokas direkt med den du vill träna för 

             30 min 270:-  

RÖD DAG +50 kr oavsett tid.       45 min 340:- 

2 pers dela på tid = 25% timpriset (gäller endast 45/60 min     60 min 390:- 

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

 

Lyx inkl hästhyra (4 el 5 ggr kan köpas till rabatterat pris)                 750:- 

 

 

Anläggningsavgift för ryttare med egen häst: ( höjning när ridhus nr 2 är i bruk) 

Per termin:  400:-, helt läsår (juli-juni) 600:-  Vinter (dec-

feb) 500:- 

Familj (skrivna på samma adress) = 1,5 x avgiften 

Inskriven elev varje vecka med egen häst minst 50% av lek = 

gratis anläggningsavgift. 

   

     

 

Familjerabatt i ridskolegrupp 

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. 



 

SKA VI SÄLJA STORVINST I ÅR? 
 
Förra årets försäljning var fantastisk, nu satsar vi mot 
sista biten av ridhusfinansieringen !!! 
 
Här får du 6 st Julkalendrar. Detta är den enda säljaktivitet under året som delas ut till 
ALLA elevfamiljer (styrelsebeslut). All annan säljaktivitet är frivillig. 

 
SÄLJTÄVLING . Den som säljer allra flest kalendrar får ett överraskningspris och alla de 
3 bästa säljarna får en privatlektion 30 min med valfri ridlärare. De 3 närmast efter får en 

ridbiljett. Premierna delas ut på Årsmötet till de som redovisat i tid! 
 

 
Om du absolut inte kan sälja så lämna åter på stallkontoret senast inom 14 dgr efter du 
fått kalendrarna - därefter kan vi inte erbjuda returrätt.  

 
OBS! om du återlämnar kalendrar så lämna till ridlärare eller stallvärdinna på kontoret så 

du ser att det bokas av- om de bara ”läggs” på kontoret tar vi inget ansvar för dessa utan 
du är redovisningsskyldig! 
 

Pengarna 600:-/6 kal  redovisas inom 14 dagar från utlämningsdag 

BANKGIRO 5457-8158 eller Swish 123 510 91 03  (skriv elevens namn)  

 
(Under v 49 skickas påminnelser med avgift 50:- för obetalda kalendrar ) 

 
TACK PÅ FÖRHAND!   
  / Styrelse och personal 
 
 

 

HÅLL ÖGONEN PÅ ÖRKSNYTT, ANSLAGSTAVLAN och HEMSIDAN 
 
Också detta år blir det annorlunda JULPROGRAM på ridskolan! 
 
I Mellandagarna kommer alla elever att få välja en aktivitetet : 
det kommer att finnas flera alternativ för alla, ex egen häst för 
en dag, cm-hoppning, we-bana, programridning, voltige, 
hopplektion, dressyrlektion, we-lektion  
 

 



GRATTIS 
JOSEFIN
E !  

 

 

 

 

Examen  

Utbildning till svensk ridlärare level 2.  

Förra året hösten 2017 började jag min utbildning till Svensk ridlärare level 2 på Strömsholms 
Ridskola, en av Sveriges största hästanläggningar.  

I augusti åkte jag upp för de sista veckorna på min utbildning och sista veckan var för yrkesprov och 
examen.  

Under denna del fick vi två helt nya hästar att bekanta 
oss med en för hoppningen och en i dressyren.  Med 
dessa hästar skulle vi för examen rida igenom ett 
dressyrprogram LA och hoppa en bana på 110/120.   

Jag fick två hästar som jag matchade väldigt bra med, 
något lika min egen häst Conrad (som också fick följa 
med på detta äventyr och vi hade verkligen 4 lärorika och 
utvecklande veckor tillsammans.)  

Bortsett från ridningen skulle vi även kunna visa att vi 
hade kunskap inom det teoretiska och praktiska arbetet som ridlärare. Ett skriftligt prov på 4 timmar 
med frågor om sjukdomar, pedagogik, ridlära m.m. Hade även 3-4 oförberedda prov i stall och sal 
där vi fick ett ämne och sedan på någon minut skulle vi förbereda en 10min lektion om ämnet.  Hålla 
ridlektioner i hoppning och dressyr för gymnasieelever åk 3. Här tittade de på mitt agerande, 
uppförande, om jag följde min plan, hur jag instruerade, iakttog hästarna och den pedagogiska 
delen m.m. 

Med tre provdagar så får jag lov att säga att man var väldigt 
slut i huvudet. Det var en nervös väntan på resultat!  Efter vi 
fått det så kände man sig helt tom men lättad.  

Alla delar  var godkända och därmed är jag Svensk 
Ridlärare level 2. Jag har bevisat att det arbetet jag gör, det  
gör jag på säkert sätt för ridskolan, elever och kollegor.  
Efter ett helt år med mycket inspirerande lärare och lärorika 
praktiska och teoretiska delar har jag fått mer kött på benen 
för min egen skull men även som jag ska försöka föra över till övriga i min omgivning och speciellt 
till mina elever.   

Tackar otroligt mycket för denna möjlighet som ni i klubben har gett mig.  
Har gett mig ny kunskap, inspirerad till att lära mig mer, nya kontakter och vänner för livet.   

      /Josefine   

 

Vi som jobbar med Josefine tvivlade aldrig på om hon skulle klara detta eller ej, så den nervösa 
delen fick hon stå för själv ;)   Grattis och Välkommen hem till ÖRKS igen! /Mia&Åsa 



RIDHUSRAPPORT 
Efter lite förseningar av olika personliga skäl jagar vi nu på för att få fram färdiga avtal så byggnation 

kan komma igång. Det är otroligt mycket formalia som ska finnas på plats innan ett bygge kan bli 

verklighet idag och det tar sin lilla tid. Stort TACK till PETER KARLSSON som sköter det mesta av detta 

åt oss.  

 

 

VI BUGAR OCH TACKAR ALLA ENGAGERADE MEDLEMMAR 

OCH PERSONAL 

 

- ni gör ett jättejobb för att samla in medel till bygget ! Restaurangchansen, Newbody, Strumpor och 

klubbkläder och inventeringar på Citygross och en hel del andra ”bäckar små” som blir en stor Å!  

Vi har idag säkrat 775 000 :- i bidragsmedel från kommunen och Idrottslyftets anläggningsstöd. Vi har 

till det ca 1,200 000 i egna medel som vi samlat ihop under ett antal år men som ökat på rejält under 

sista året.  Vi har ytterligare några ansökningar som ligger inne på stiftelser och hos kommunen som 

vi hittills inte fått besked på.  

Snart kommer BINGOLOTTOS  julkalender– den säljer vi alltid- ca 6-7 st / elevfamilj- brukar vara 

lättsålt, föreningen har bra förtjänst (50%) och naturligtvis SÄLJTÄVLING MED FINA PRISER! 

Vi hoppas också att ni ställer upp på RESTAURANGCHANSEN ytterligare ett år- börja gärna tidigt att 

”ta upp beställningar” i bekantskapskretsen – förra året hörde vi att  t.ex HV startade i oktober! 

 

Byggnationen kommer naturligtvis att belasta vår likviditet lite extra under närmaste året varför ALLA 

INSATSER under även nästkommande år underlättar för föreningen att förverkliga detta stora mål  

SOM ÖPPNAR SÅ MÅNGA MÖJLIGHETER FÖR OSS ATT 

BEDRIVA EN ÄNU BÄTTRE VERKSAMHET!  

 

    Styrelsen för Ölmstad Rid & Körsällskap 

 

 



 

JUL 
PÅ RIDSKOLAN 

 

v. 51 ordinarie lektioner 

v. 1 ordinarie lektioner med undantag av Måndag som istället rider TORSDAG 

27/12 och Tisdag som istället rider FREDAG 28/12.  

Kom ihåg lämna återbud om ni inte kommer! 

Under tiden 21/12-30/12 erbjuds alla ridskoleelever en extra valbar aktivitet 

som ingår i avgiften så håll koll i stallet efter mer info. (Det går även att lämna 

återbud och ha som en vanlig igenridning som kan användas t.o.m v. 5)  

 

JUL och NYÅRSHELGEN 

BEHÖVER VI HJÄLP I STALLET !  

Personalen behöver vara ledig och vi tycker inte det är rättvist att dela ut dessa 

delar rakt av som helgjour utan vi ersätter er istället med AKTIVITETSPOÄNG för 

frivillig arbetsinsats. Det är lite olika ersättning beroende på dag och pass. 

Anslag kommer upp i november på anslagstavlan i stallet där ni kan notera er 

själva. Ni är alltid minst 2 personer (kan vara samma familj) på varje pass.  

 

Såklart måste hästarna skötas och ha det bra även i jul! Vill du få en mysig 

julaftonskväll med det rofyllda ljudet av  hästar som tuggar hö? ( Du har väl 

hört att det är på julnatten som hästarna kan tala?)  

   JULAKTIVITETER 

För ridskoleelever 

 21/12 dagtid 

 22/12 kl 13-17 

 24-25-26/12 Ha egen häst för en dag 

 27/12 Dagtid 

 28/12 Dagtid 

 29/12 kl 13-17 

 30/12  

 31/12  

Mer info och anmälan kommer i stallet 

 

 



Snart är det JUL igen…….. 
Som vanligt blir det en vecka runt jul och nyår med allehanda aktiviteter och lektioner 

där alla ni som rider får välja en aktivitet istället för er vanliga lektion. 

Som EN DEL I DETTA kan ni få prova på att  

”Ha egen häst för en dag” 
Pyssla, rida och sköta om – ja helt enkelt vara en dag i stallet! Det finns ingen annan 

personal på plats än helgjour så Är du under 18 måste någon över 18 år vara med 

men det kan naturligtvis vara en person som har hand om flera barn. 

Har du tur kan du också få vara med och fodra, sopa o mocka hos din häst. 

JULAFTON  8-13   

JULDAGEN  8-13  eller 15-20 

ANNANDAG JUL 8-13 eller 15-20 

Anmälan sker den 10 december  kl 17,00-

21,00 på telefon 079-303 25 30  

ALLA ÖVRIGA AKTIVITETER KOMMER ATT ANSLÅS VECKAN INNAN SÅ DU VET VAD 

DU HAR ATT VÄLJA PÅ !  

Ev lediga hästar kommer den 11 dec på anslag i stallet . 

 

 

 

 



FODERBRIST I SVERIGE 2018 
Det råder foderbrist pga torkan i somras och i år 
blir fodret betydligt dyrare än vanligt. 

Vi har säkrat upp med  ca 25 ton halm och har 
möjlighet köpa mera om det behövs - tillsammans 
med att vi ska försöka använda nät över halmen i 
bingarna ( VI BEHÖVER LITE HJÄLP DÄR MED KONSTRUKTION OCH GENOMFÖRANDE) 
tror vi att vi kan bibehålla tuggtiden hästarna får i hagen vilket är värdefullt för deras 
hälsa och mående.  
Vi går ner på ett minimum av grovfoder inomhus, vi har både Hö och Hösilage. Vårt 
hösilage har visat sig vara extremt näringsrikt – jättehög proteinhalt så vi behöver 
komplettera med energifoder och en del av de lättfödda individerna kommer 
säkerligen att få halm även till natten.  
Det kommer alltså inte att bli så jobbigt för vår personal, stallvärdar , helgjour osv 
som vi befarade vilket naturligtvis är väldigt positivt och vi har genom långvariga 
upparbetade kontakter som sagt säkerställt att vi har foder hela säsongen till ett 
högre men ändå acceptabelt pris. 

Vad kan du göra?  
- Har du trädgård med frukt som ramlar ner– TA MED DEN TILL STALLET ! 
- Äter ni upp alla brödkanter i familjen eller blir de över? Låt dom ligga och torka och 
ta med till stallet - det är bra foder till hästarna. Vi kommer att ordna uppsamlingskärl 
för det torra brödet. ( det bör inte vara mögligt) 
- kontakter i nån livsmedelshandel eller liknande – det kastas oanade mängder 
äpplen, päron, morötter, kålrötter, potatis- vi tar gärna hand om - bra vitamintillskott 
och kan ge bra sysselsättning. 
- Väg allt foder extra noga! ½ kg extra till 10 hästar = 5 kg extra- sker det varje dag är 
det 150 kg per månad = 1,5 ton på 10 månader och med dagens priser ungefär 6000 
kronor.  
- Är du ledig då och då på vardagar eller vill hjälpa till lite extra på helgerna är vi 
väldigt tacksamma om vi får ett par extra händer i stallet närhelst det sker! 

OBS VATTENBRISTEN är fortfarande ett faktum- växtligheten tar än så länge allt 
vatten som kommer ner och grundvattenförråden fylls INTE på  så fortsatt 
försiktighet med vattenåtgång rekommenderas starkt. 

 

Hösilagebalar är 
ömtåliga – förbjudet att 
klättra på dem!  



SMITTAN ÄR HÄR !  
fast den här gången i en ganska ofarlig variant – en svampinfektion.  Det är ändå ganska besvärligt 

att helt sanera bort OCH att vi INTE SKA TA IN FRÄMMANDE HÄSTAR I STALLET och en del andra 

säkerhetsåtgärder!  

 

 

SMITTSKYDD - gäller alltid- inte bara nu! 

Tänk ingen smitta hit- ingen smitta ut ! 

 

 Börjar hemma hos dig själv ! Det finns andra djur som kan vara bärare av just t.ex svamp 

som t.ex marsvin, du kanske varit i andra stall ?  OM du har kontakt med andra stall/ egna 

husdjur bör du ha separata kläder för ÖRKS/ ditt eget och tvätta/torka av skor/stövlar 

emellan.  

 Använd HANDSKAR ENDAST NÄR DU SITTER PÅ HÄSTEN – inte vid skötsel- då kan du ju inte 

känna ev små sår, svullnader osv. Är det kallt så du behöver så får man lösa det med 

separata handskar/vantar som inte används i andra stall. 

 Tvätta med tvål och vatten noga och TORKA dina händer om du ”byter häst” (i alla fall så 

länge vi har aktiv smitta i stallet) 

 Ta inte med dig smittan hem eller till andra stall- det är viktigt att hålla isär kläder och 

framförallt vantar/handskar. 

 Om någon kommer med sin egen häst får du inte springa dit och klappa! Så länge vi har aktiv 

smitta får du inte heller springa mellan stallen/ hästarna!  

 Vid resa MED HÄST utanför ÖRKS är det superviktigt att tänka hela vägen så vi inte får hem 

något oönskat - det finns det som är betydligt värre än en svampinfektion t.ex kvarka, 

influensa, virusabort.  Ha alltid egen hink för vatten, egen kasse för mat, låna inte grimmor, 

grimskaft, låt inte hästar nosa på varandra och pilla inte själv på andra hästar. Om du går in i 

främmande stall med din häst var noga med att tvätta ur krubba och vattenkopp om det 

inte redan är gjort.  

 Om du lånar transport- tvätta gärna av den inuti på väggar, bom mm med virkonlösning före 

OCH efter användandet. 

 

SMITTSKYDD ÄR TRÅKIGT MEN VIKTIGT SÅ VI KOMMER ATT FORTSÄTTA VARA LITE TJATIGA ! 

 

 

Desinfektion Virkon  är ett nedbrytbart desinfektionsmedel 

som verkar effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, 

svampar och sporer, ett pulver som blandas med vatten, 

finns att köpa på ex Granngården 



TEAM ÖRKS 

startar snart! 
pga sjukdom har starten blivit 

fördröjd och vi måste ändra 

konceptet från ursprunglig plan 

för att hinna med och genomföra 

under 2018. 

Följande är inplanerat: 

Fredag/Lördag 12-13 oktober där temat blir FRAMRIDNING/ förberedelser 

Lördag/Söndag 3-4 nov  - tema Tävlingsdagen 

Lördag/ Söndag 17-18 nov – tema Utvärdering/ hur gick det/ vad lär jag mig? 

Dessutom kommer det att bli något mera träningstillfälle fredag kväll som inte är 

datumbestämt ännu ( meddelas vid starten)  

ALLA som anmält är med  och kommer att få ett eget mail med mera detaljer. 

 

Vi hoppas få mera pengar till projektet 2019 för att kunna fortsätta vår satsning så vi 

i framtiden får fler ryttare som väljer att tävla för föreningen !  

*********************************************************************** 

VILL DU TÄVLA LOKALT dvs på tävling t.ex ponnyallsvenskan eller 

hos någon av våra grannklubbar ? 

När du är 13 år FÅR DU  ta det….. 

När du fyller 14 MÅSTE DU ha det….. 

medföljande förälder till barn under 13 år MÅSTE ha det som ansvarig       

  

kursstart LÖRDAG 20 oktober 13,00-16,00  (ta med em-fika) 

Pris per familj 300:-  ( bok och en provregistrering ingår), antalet kurstimmar 18– vi 

sätter gemensamt resterande kursdatum vid första tillfället . Vanligtvis nån ”hel o halv 

dag” och någon kväll. 

Anmäl på mailen.  

                    

 



HÄSTENS DAG 2018 
Nytt för i år var att Hästens Dag arrangerades på hösten istället för i maj. Som 

tidigare år hade varje grupp på ridskolan ett ansvarsområde/en aktivitet att ordna allt 

från förberedelser, genomförande och efterarbete. En utvärdering har gjorts från 

varje grupp i samband med hästkunskapen på ridskolan, men sammantaget kan vi säga 

succé  - omsättningen var drygt 30 000 vilken är mycket bra då mycket av vinster, 

kakor osv var sponsrat från företag och privatpersoner.  

Årets Häst blev trotjänaren ROYAL framröstad till. Välförtjänt då Royal köptes in år 

2000 och det här var första gången han blev årets häst! Royal har verkligen varit och är 

en klippa i vår verksamhet!  

Årets ÖRKSare Peter Karlsson, som har ett enormt engagemang både i ÖRKS 

verksamhet, anläggning, tävlingsverksamhet och i dotterns ridning 

Årets Nykomling Louise Andrén som engagerar sig i allt som behövs och verkligen är en 

tillgång för föreningen.  

 

 



 

Vi behöver bli ännu bättre på att vara rädda om miljön! De 

flesta av oss sorterar säkert förpackningar hemma i 

hushållet och vi ber er att göra det även i stallet. 

Pant burkar /flaskor för sig ( de är ju dessutom värda pengar) Hos oss kan du även lämna 

utländska burkar utan svensk pant 

PappersFÖRPACKNINGAR, dit hör alla festisförpackningar 

Tidningspapper  

Plastförpackningar, mjuka gärna många i en plastpåse 

Metlalförpackningar 

Kompostfacket i soptunnan får endast innehålla komposterbart hushållsavfall och ALLT måste 

vara i de bruna papperspåsarna.  

RESTAVFALL = endast allt övrigt, som avfall från hovslagarverkning (utom skorna, för de ska 

till metallåtervinning på sortergård, alltså inte bland metallförpackningar) 

DU FÅR GÄRNA HJÄLPA TILL NÄR NÅGON AV BEHÅLLARNA ÄR FULL, kanske kan du köra 

ner till ”Krysset” ( affären i byn) där finns det behållare för alla sorters förpackningar. Eller 

helt enkelt ta med dig hem till din egen soptunna om du har ”8-fackstunna” hemma. 

Om vi alla hjälps åt så blir det enkelt TACK på förhand 

 

 

################################################### 

SUPERGRATTIS TILL SVERIGES LAG I 

HOPPNING SOM NYSS VANN VM-

SILVER!  Fantastiskt med en sport där 

kvinnor o män tävlar på lika villkor 

och ingår i samma lag!  

#################################################### 

 

 



SWISH  Ytterligare ett swishnummer till klubben, för aktiviteter 

som extra ridning, privatlektioner, tävlingsavgifter osv 123 510 91 03  

Det ” gamla” 123 029 50 14  används nu till café, Loppis osv 

 

VI LIGGER EFTER….. då Åsa varit sjuk och jobbat sporadiskt under 2 månader. Det 

som inte blivit gjort är fakturering av MEDLEMSAVGIFT till NYA ELEVER. Den 

kommer att ske nu i början av oktober och det är MYCKET VIKTIGT ATT DEN BETALAS FÖR 
2018 DÅ MEDLEMSAVGIFTEN OCKSÅ INKLUDERAR FÖRSÄKRING om något skulle hända. 
Medlemsavgiften är 300:- men betala den inte innan fakturan kommit på mailen- OBS Gäller 
bara de nya eleverna som inte betalt medlemsavgift tidigare under 2018.  

BANKGIRO ska alltid användas vid betalning av fakturor  

BETALKORT som de vi använde på Hästens Dag finns nu 

att köpa på stallkontoret, för enklare användning i café, den som har hand 

om fiket kan då signera det antal rutor som du handlar för och vi slipper 

hantera kontanter. 

 

TACK 

 Till Rebecca JE som varit en 
ovärderlig hjälp i höst då 
hon gått in som personal, 
först när Josefine varit på 
kurs fyra veckor och sedan 
när Åsas envisa hosta 
vägrar gå över. 

 

 

 

Detta är sista numret av ÖRKSNYTT som du 
kommer att få….. 

om du inte hämtar den själv i stallet!  

Vi kommer INTE att skicka ut de som inte hämtas längre då 
portokostnaden är alltför hög . Men å andra sidan kommer alla nummer 
att finnas publicerade på hemsidan www.orks.nu så välkommen till 
kontoret eller till hemsidan i fortsättningen för att få din tidning. 

 

http://www.orks.nu/


VÄLKOMNA TILL 

 
ÖPPET den 29/10 -2/11 kl. 8.00- 16.00 

Ölmstad rid & Körsällskap 

Du kan komma och gå vilka tider du vill!  

 

                                                      
- Ingen föranmälan 
 - Du behöver inte  

    vara medlem 

- Ungdomsledare  

    finns på plats  
-Planerade aktiviter  

   varje dag                                                

  

    
 

 

Från 6 år, ta med en lapp med viktiga telefonnummer till föräldrar/ 

anhöriga. Frukt och fika ingår. Ta med egen lunch om ni vill ha. 

Micro finns! Frågor? orks@orks.nu eller ring 036-524 62 

Välkommen! 

GRATIS ! 

mailto:orks@orks.nu


Första träningstillfället i februari  blev mycket lyckat och har följts av fler, nu kommer 

Nuno för 4e gången i år. Nuno är eftertraktad och bokad så gott som alla helger 2018, 

därför blir det ibland vardagar  och en del av ridskolans grupper behöver då  vara 

utomhus eller flyttas till annan dag, ridlärare informerar de berörda. Denna gån blir det 

tack vare ett återbud från annan arrangör fred-lörd-sönd och endast några grupper på 

fredagen berörs. 

Kom gärna som åskådare, medlem betalar endast 50 kr för läktarplats. Det finns 

enstaka platser kvar att boka, kontakta Mia. Undervisninggen sker på engelska, men 

Nuno är lätt att förstå och mycket engagerad! Ryttarschema kommer på hemsidan.  

 

Nuno Avelar är 

trefaldigt portugisisk 

mästare, Världs- och 

Europamästare med 

portugisiska laget i Working 

Equitation. Sedan mars 2017 

är han tränare för tyska 

teamet i WE och tränade 

dem till lag-guld i VM 2018. 

 



ÅRSELEVER = ÅE 

Nya årselever är Malin Wallin, Louise Andrén, Matilda Arnell och Amanda Bagge. De är redan 

igång och hjälper till med nybörjarlektioner och så snart vi är ikapp efter höstens 

personalfrånvara pga kurser o sjukdom så ska vi samla 

årselever till träffar o utbildning. Redan nu gäller att 

de får rida extra när det finns lediga hästar/ hästar 

som behöver gå mer. 

Biträdande Instruktörer = BIN  

Under flera år har vi haft ett gäng årselever som nu 

går vidare till att vara Biträdande 

instruktörer/instruktörselever, alltså att de under 

handledning har lektioner i hästkunskap/ridning och kan 

även vikariera när ordinarie personal har förhinder. De 

har allihop både internutbildning och har gått olika 

kurser inom distriktet. 

Förhoppningsvis känner ni igen Rebecca Johansson 

Engh, Ida Nygren, Josefine Elmquist  och Emma 

Elmquist  

STALLVÄRDAR  

Är de som tar emot elever, delar ut hästar, (och papper som ÖRKS-nytt) ,  hjälper elever i 

stallet, mockar,sopar och kvällsfodrar. 

VI SÖKER nya stallvärdar då det ibland behövs vikarier! Vi lär dig det du 

behöver kunna, poäng till aktiviteter utgår. Prata med Josefine N !  

Årselever, biträdande instruktörer och stallvärdar träffar du ofta i stallet, fråga dem om det är något du 

undrar. Om de inte vet svaret så tar de reda på det  Du kan såklart även fråga om du kan hjälpa till med 

något, det är lärorikt att både sköta stall/hästar och hjälpa andra elever. ( Och kul att ofta kan barn hjälpa 

vuxna nybörjare ;) ) 

PERSONAL 

Anställda är ; Åsa som är ridskolechef, har lite lektioner, bokför, fakturerar , planerar mm, 

Mia och Josefine jobbar 75% och har lektioner, administration, hästansvar osv Nu under 

hösten förstärkt av Rebecca. Carolina jobbar 75%  tar hand om stall och hästar dagtid alla 

vardagar. Dessutom är Ida timanställd på söndagar. 

STYRELSE 

ÖRKS är en ideell förening som drivs av en styrelse. Väljs av medlemmar varje år på årsmötet 

och är de som tar beslut om föreningens verksamhet.  

VI PÅ ÖRKS  



PÅMINNELSE ang FOTO och FILM! 

 

Du får gärna fota och filma för PRIVAT BRUK när det är verksamhet på ÖRKS  

men det är absolut förbjudet att lägga ut bilder och filmer på sociala medier om 

inte personen/personerna ifråga TYDLIGT godkänt utlägget !  

Gäller såväl vanliga lektioner som träningar och tävlingar och andra arrangemang! 

Om det är ljud på filmen måste även instruktör tydligt ha godkänt det!  

 

 

Ytterligare en telefonnummer till ÖRKS 

ÅTERBUD LÄMNAS ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN PÅ 
036-52462 där telefonsvarare finns som 

registrerar vilken tid du ringt. 

Varken återbud eller bokningar av igenridning 
går att göra via mail. Mailen går till ett annat 
kontor än stallkontoret där vi inte har någon 
ridbok. 

Vill du veta om du fått en häst ring efter kl 14, då 
på 079-303 25 30 (det går även bra att chansa och 

komma, hästarna och kompisar finns ju alltid  ) 

 

 

VAKTMÄSTARE OCH STÄDPERSONAL mm 

Finns ingen vaktmästare anställd på ÖRKS utan ALLA ni som är här, se er 
omkring och ta ett tag där det behövs.  Det finns många utrymmen att städa 
och en strid ström av saker som går sönder och behöver fixas! Alla FÅR hjälpa 
till och alla BEHÖVS.  

Sitter du på läktaren och fryser? Vill du motionera lite extra? Jag lovar, 
instruktören blir glad om du erbjuder dig bära hinder/mocka ridbana/tömma 
kärran/kratta spåret osv, vi undervisar hellre den tiden det annars tar för oss 
med runtomkringsaker. Mockning av ridbana ingår för de som rider, men ibland 
måste det tas även under lektionstid för att inte bli söndertrampat (gär att 
ridunderlaget inte håller sig lika bra) 



ÖRKS BEHÖVER  
Det är ofta saker som behövs, kan Du hjälpa till med något?  

 

TOALETTSTOL en av toaletterna 

är avstängd då toastolen är sönder, 

det behövs hjälp med att byta den 

HANDFAT, till gamla 

omklädningsrummet (= Loppisen) Det 

behöver även monteras dit såklart 

 

KAFFEBRYGGARE typ restaurang 

, till inglasade läktaren. 

TERMOSAR 

VATTENKOKARE 

JÄRNLÅS/BYGELLÅS till sadelkammardörrar + ombyggnad av en dörr  

CONTAINERLÅS 

ELINSTALLATION där lampa inne och ute ska kopplas ihop och lysa/slockna 

samtidigt. 

RAMAR till badkar i hagen byggas fler 

Foderhäckar och näten till dem behöver modifieras så de passar ihop med 

halmbalarna 

 

 

Kan Du hjälpa till med detta – eller annat du ser behövs – är vi tacksamma. Prata 

gärna med personal om du har frågor/kan hjälpa till.  



NYA TR  i alla grenar, kommer ut på SvRF hemsida så håll koll där på 

nyheter som kan gälla dig. 

 

Hoppning 

Frida Nyander har ridit 9 starter i LE/LD på sin nya ponny Princess och nollat i 6 av dem 

Nelli Ericson har nollat med Nygel i LD 

My Torarp har nollat 80 cm med Be Cool 

WE  

Anna Lagervall/Hulda vann LB i Kungälv, Pernilla Orvehag /Cartaxo har debyúterat på bortaplan i LB 

På hemmatävlingen 15/9 vann Pernilla Carlsson/Cheenock LC, Anna L/Hulda i LA, Kickie Höök/El Juli i 
Msv och Mia /Akropolis i Svår. 

Godkända resultat gjorde även Therese Arnell/X-priment i LB, Ellinor Landström/Kevin i LA(debut), 
Rebecca JE/Douglas i LA, Josefine/Conrad i Msv, Åsa L/Felicio i Svår, Mia /Cartaxo i svår(debut) 

Bra kämpat även av våra juniorer Alicia Nordstedt/Puzzel samt Amanda Elmqvist/Tabris som båda nu 
laddar för juniorpokalen i Göteborg i samband med årets RM. ÖRKS är oslagbart den klubb med flest 
anmälda ekipage till Göteborgstävlingen, utöver juniorerna startar Åsa L+ Åsa S+ Mia i själva 
Riksmästerskapsklassen, och Kickie och Josefine N  i Msv, Ellinor L i LA och Anna L i LB 

Dressyr 

Mia- Akropolis har ridit MSvB:5, MsvA:1 och PSG   

Jennie Steen har startat LB:3 med Magnolia och Ellinor/Kevin LB:1 och LB:3 

 

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 

 

 

POÄNGJAKTEN 2018  
För alla elever inskrivna i ridgrupp med hästkunskap gäller att resultat uppnådda på annat än 
klubbtävlingar måste redovisas i mail.  Skriv dina resultat i form av % resp fel, gärna med länk till tdb 
men inte bara det ( skärmdump där dina % syns går bra) 

Skickas till ÖRKS-mailen senast 20/12. Pris delas ut på årsmötet 



 

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

