ÖRKS-Nytt
Medlemstidning för Ölmstad Rid & Körsällskap
Nr 1 2019

Årsmötesrapport, styrelsepresentation, om fantastiska medlemmar,
tävlingar och mycket mer kan du läsa i detta nr av
medlemstidningen.
BRA LÄSNING ÄVEN FÖR FÖRÄLDER TILL RIDANDE BARN

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…
23/3 Klubbtävling WE, Dressyr/Teknik LD,LC
24/3 Klubbtävling WE Dr/T/Speed LB,LA,Msv
7/4 Klubbtävling Hoppning
13/3 Städning Skärstad/Ölmstad, pengar till klubben (lagryttare bör delta!)
18-19/4 Nuno -träning
21/4 Lokal Dressyr Ponny
22/4 Lokal dressyr SH
27/4 Nationell WE teknik speed
4/5 Klubbtävling Caprilli ( dressyr och hoppning
i samma program)
10-11/5 Nuno-träning
v. 20 Tävlingsvecka Dressyr på ridskolan
19/5 Klubbtävling Dressyr Jabin Cup

14/4 Ponnylag Dressyr åker till Vetlanda
22/4 Ponnylag Hoppning åker till Tranås
28/4 Ponnylag Dressyr åker till Bankeryd
11/5 Ponnylaget Hoppning åker till Aneby
18/5 Ponnylaget Dressyr åker till Grankärr
25/5 Ponnylaget Hoppning åker till Grankärr
B.U.S planerar en aktivitet första
fredagen varje månad med start i maj,
håll ögonen öppna!

1/6 Ölmstadagen, vi har ponnyridning
6/6 Nationell WE
7/6 Lisebergsresa med ungdomssektionen
9/6 Klubbtävling Hoppning
16/6 Sista lektionsdag för läsåret 18/19
17-19/6 Dagläger Junior
17-19/6 Träningskvällar senior

Anläggningsavgift betalas per
LÄSÅR
Ny avgift när ridhus nr 2 är klart
Medlemsavgift betalas per
kalenderår (elever faktureras)

20/6-3/8 Sommaruthyrning hästar24-26/6 WE/dressyr-kurs Mia
5/8 Ridskolestart
8- 16/8 Uteritter, Märkestagning på olika nivåer, privatlektioner på dagtid

POÄNGJAKTEN 2018
Det finns två vinnare varje år, en senior och en junior( under 18 år). Pris till vinnarna delas ut på
årsmötet samt rosetter (antal i förhållande till antalet starter enligt TR)
Alla elever inskrivna i grupp med hästkunskap deltar automatiskt i Poängjakten på alla
klubbtävlingar oavsett om du rider lektionshäst eller egen.
Poäng får även räknas på Lokala/Officiella tävlingar men RYTTAREN MÅSTE SJÄLV MAILA IN
dessa resultat till Örks. ANGE även DITT RESULTAT, inte bara ev. placering.
Ryttare får tillgodoräkna sig poäng på olika hästar. Olika poäng beroende på resultat Dressyr/WE
ger mer poäng än hoppning. ALLA resultat räknas, du får poäng även om du inte gått i mål på
hoppning

Resultat

JUNIOR

SENIOR

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nelli Eriksson 96
Alicia Nordstedt 83
Hedvig Karlsson 73
Alma Egelin 53

Louise Andrén 49
Rebecca Carlsson 48
Amanda Elmqvist 45
Maja Sjödahl 27
Lexie Grahm 21
Matilda Arnell 19
Amanda Bagge 15
Amelia Jüngling 7
Maja Alkman 6
Valdemar Rösiö 5
Ella Berglind 5

Pernilla Orvehag 93
Pernilla Carlsson 65
Rebecca JohanssonEngh 61 + lokala
Carina Persson 61
Sara Wennerholm 27
Therese Arnell 24 + lokala

Louise Claesson 24
Ida Nygren 19
Johanna Nordh 17
Håkan Hallin 17
Jenny Rylner 16
Alma Thulin 14
Hanna Nygren 14
Elin Bagge 13
Ulrika JohanssonBrandt 11
Emma Berglind 10
Josefine Elmqvist 10
Ellinor Landström 9
Sara Odin 8
Sophia Annemalm 6
Sandra Stridh 4
Anni Holmgren 3

Vid uppnådda 25 poäng för fullföljda ritter i LE (eller högre) på en häst blir poängen½.(gäller ej lokal och ej senior)
Clear Round Hopp 0 , Dressyr >58% , WE T 60% D+T/2 > 59%
2015 startade 10 seniorer och 27 juniorer
2016 startade 17 seniorer och 26 juniorer
2018 startade 22 seniorer och 15 juniorer ( många juniorer blivit seniorer)
2019 blir ännu fler juniorer seniorer men vi hoppas att nya Junior kommer med!!

Hästar på ÖRKS
Descalabro är såld då han visade sig inte passa i verksamheten.
Inköpt är Karneval, den svarta lilla hästen som varit på besök och
som nu är utplacerad och kommer hem ca 15 maj.
För att tillfälligt hjälpa till att stötta upp på ridskolan har Åsa låtit
Guevara flytta ner till ÖRKS för att gå lektioner.

Karneval

Uthyrda har vi Snuitje, Chicago (båda troligtvis livstidsplacerade där
de är nu men blir klart 1/5) Marabou, Magnet,
Robin vars kontrakt tar slut i juni.

NYTT ! Vi har köpt ytterligare en svart häst!
En liten goding på 115 cm som heter Spader
kommer till ridskolan inom kort
Spader

Fredag 15 februari blev en sorglig dag....
Vår fina fina Cartaxo lämnade oss hastigt
efter en skada i hagen som inte gick att
laga 😢
En häst där benet går av är som tur är en
väldigt väldigt ovanlig skada, men den är
också väldigt allvarlig då benbrott på häst inte
går att läka som det gör på oss människor.
Med stor hjälp av veterinärer från Huskvarna
veterinärstation kunde benet röntgas på plats i
hagen och när bilden visade en stor glipande
fraktur fick han somna in på plats och slapp
lida.
Kvar finns han såklart i våra minnen, som den
söta, snälla, välutbildade stjärna han var.

Vi kommer leta efter ny/nya lyxiga hästar och när vi hittar rätt så köper vi

Årets TEMAVECKOR och sportlov är slut
Som vanligt bjöds på varierande ämnen och varierade gjorde även deltagandet av elever , en del
ut ttjar det stort o h ko
er på å ga aktiviteter, a dra ”vilar” sig lite o h ko
er till aka
först när ridningen börjar igen. Vi som
jobbar med hästar vill dock igen trycka på
att ridsport inte är riktigt som andra sporter
då det krävs en hel del kunskap runt
omkring för att lyckas bli en bra ryttare.
Ett e e pel på det ser i i progra
et ” I
huvudet på Gu de Sva ” där ha till ri gar
tid med Peder Fredriksson, en av Sveriges
toppstjärnor som verkligen är kunnig inte
bara på hästryggen utan även med allt
runtomkring.

Gympa i ridhuset,
höjdhoppningsrekordet utan häst blev
hela 125 cm !!

Voltige och Ridlärarna rider lektionshästar
var som vanligt populärt, liksom
veterinärföreläsningen och
hästskötarkurserna på lovet. B.U.S- hoppningen där alla
hästar hoppar utan ryttare samlade som vanligt en stor publik
och ännu en slant samlades in till verksamheten, tack alla som
kom!

Mockningskursen blev framflyttad till annat
tillfälle, så håll ögonen öppna på anslagstavlan,
för det kan väl inte vara så att det bara är de
som varit årselever i massor av år eller går på
naturbruksgymnasium som behöver mer
kunskap om detta ? Det ÄR en konst att mocka
rätt , inte bara att slänga ut bajs utan det ska bli
rätt och bra för både hästen som bor där utan
även ekonomin och ergonomi ska tänkas på.

På Påsklovet blir det
repris för B.U.S populära
STALLFRITIDS måndagTorsdag så ladda för ännu
ett hästigt lov v 16 !

Alla hästarna fick tänderna kollade av
veterinär, och de som inte
vaccinerades i augusti fick det nu.

Klubbtävlingar med Vandringspris
Och rosetter såklart, samt en liten plakett till 1-3
placerade.

JABIN CUP är nu inne på sitt 3e vandringspris
( om en ryttare vunnit 3 ggr får de behålla det)
JABIN CUP rids i dressyr, där ryttarna fritt väljer
bland de dressyrprogram som finns för bana 20*40 . I år
har vi även valt att behålla det gamla MsvB1 som valbart
( då det nya går på 60 m bana tyvärr…)
Årets Jabin cup rids 19 maj
En segrare utses bland de som startar, med hjälp av en
koefficient för de svårare dressyrprogrammen tävlar
alla mot varandra. Antal rosetter beror på hur många
som startar, de senaste åren har det varit ca 5-6 st så
alla färger har använts 😊

DAJM CUP är nytt för 2019
Reglerna kommer att likna de för Jabin cup men här rids
istället WE,som var Dajms bästa gren. Om det blir bara
Teknik eller även speed är inte klart än då varken regler
eller datum för när det rids är klart än.
En segrare utses med hjälp av koefficient, alla tävlar mot
alla. Vandringspris får man behålla till nästa upplaga,
rosett behåller ryttaren ( de här är med speciella WEloggan på) och minnesplakett till 1-3 placerade

Vill DU att vi ska ha ännu fler kul klubbtävlingar, kanske med special som lagtävling eller
annat? Välkommen med förslag och hjälp till genomförande kan du få av personal och TS
(tävlingssektion)
Just dessa är min idé och jag har även skänkt vandringspriset till Dajm cup som minne av min
fantastiska häst som inte längre finns med oss. //Mia

Föreningens Årsmöte
Leddes förträffligt av Anders Råsberg, en av våra revisorer och klarades av på 36 minuter!
Därefter var det prisutdelningar, Poängjakten och Säljtävlingen- Julkalender innan det var
dags för de drygt 30 medlemmarna som var på plats att hugga in på smörgåstårta och frallor
från Krysset, affären i Ölmstad.
Omval gjordes av ordförande Josephine”Pillan”Jansson, ledamöterna Pernilla Orvehag och
Helene Karlsson, nyval Peter Karlsson (tidigare suppleant) , dessutom ingår i styrelsen Johan
Elmqvist, Anki Nordh, Ellinor LandströmLinnér men de behövde inte väljas i år eftersom
ledamöter väljs på 2 år och hälften väljs om eller byts ut varje årsmöte.
Suppleanter väljs på ett år, omval på Emma Berglind, Fredrik Brandt Sara Wennerholm och
nyval Carin Rösiö.

Johan

Pillan

Pillan

Peter saknas
på bild
Pernilla

Carin

Ellinor

Helen

Emma

Sara

Fredric

Vecka 20 13-19 maj är det dags igen

TÄVLINGSVECKA

på

ridskolan.
Träna på att tävla - Den här veckan rider

alla elever dressyrprogram på sin nivå.
De mindre vana rider med ”för-ryttare”
och de duktigaste rider tävlingsprogram.
Program väljs och gås igenom tillsammans
med ridlärare . Vill du läsa på program så
finns de på vår hemsida under fliken
Ridskola. Alla elever som deltar får med
sig en rosett hem, denna gång är de
brun-beige(supersnygga) med
klubbloggan i mitten.

TEAM ÖRKS
Under hösten deltog 18 ryttare i satsningen TEAM ÖRKS med inriktning framtida
tävling. Både teoretiskt och praktiskt i form av ridning i den gren de önskat inrikta
sig mot. De som inte redan hade grönt kort (för lokaltävling) har gått kursen som nu
går mot sluttampen och deltagarna ( även föräldrar) gör sina slutprov.
TEAM ÖRKSarna fick nya erfarenheter och vi har redan börjat se flera nya juniorer
på klubbtävlingarna. Men allt fastnar inte direkt- så var noga att läsa propositioner
när ni anmäler och fråga hur mycket ni vill!
TEAM ÖRKS kommer att få en fortsättning, kanske utökning med en extra satsning
för de juniorer som vill sikta på att rida distrikts och Riksmästerskap i WE
2019/2020 så håll ögonen öppna på anslagstavla/hemsida där kommer information när
allt är klart vad som gäller

PRIVATLEKTIONER
Bokas direkt med den ridlärare du vill träna för
30 min 270 +hästhyra 70= 340
45 min 340+70= 410
Lyxig lektion med öppna/sluta/galoppombyten 750 kr

TÄVLINGAR OCH LAG

2019

Vi arrangerar lokala/nationella tävlingar och behöver DIN hjälp som funktionär. Du
som vill lära mer, du som tävlar för ÖRKS, du som vill hjälpa klubben och våra ryttare
att få tävla – ställ upp som funktionär!
21/4 Dressyr Ponny
22/4 Dressyr Häst

Det finns uppgifter där ingen
tävlingserfarenhet behövs, vi lär dig
det du behöver kunna!

27/4 Working Equitation
SÖKES TIDTAGARUR

6/6 Working Equitation

Någon som vill sponsra?

13 April, föreningen ansvara för städ
i Ölmstad/Skärstad. KOM O HJÄLP TILL ! Lagryttare
och alla andra gör en insats för klubben. Skriv upp dig på
anslaget i stallet så vi vet hur mycket korv/fika vi ska
köpa in o bjuda på!

Lag hoppning: Frida Nyander,
Alma Egelin, Hedvig Karlsson,
Maja Sjödahl, Lexie Grahm,
Amanda Bagge, reserv
Amanda Elmqvist
22/4 Tranås , 11/5 Aneby,
25/5 Grankärr

Lag Dressyr Ida Blom, Hedvig
Karlsson, Amanda Bagge, Alma Egelin, Mathilda Arnell, Thilde Thörn ( inlånad från
Gbrf) reserv Alicia Nordstedt
14/4 Vetlanda, 28/4 Bankeryd, 18/5 Grankärr

Häng med du med, hejaklack o hästskötare behövs! Prata med Mia eller någon i lagen

Nuno Avelar, som förde Tyskland till lagguld i WE 2018, fortsätter komma till Sverige och oss
för att hålla träningar i dressyr och teknik för ryttare på olika nivåer.
Flera av gångerna är redan fullbokade för ryttare, men åskådarplats är väldigt lärorikt även det! Vill
du vara med och rida mailar du till ÖRKS. Eventuellt blir det 3 dagar i maj, 10-12 vilket ger plats till
fler ekipage.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
RIDHUS
Snart är det byggstart! Då får vi leva med att det blir lite rörigt, kanske extra lerigt på vissa
ställen, mer att göra, dra nya staket , men vad gör väl det när det sen står där- ridhus nr 2 !

SUPERTACK till alla elever, föräldrar och medlemmar som sålt både det ena o det
andra och på olika sätt bidragit till att det tillsammans med bidragen nu finns 2,7 miljoner till
ridhusbygge.
Men vi får kämpa lite till, ffa så behöver vi SÄLJA

REKLAMPLATSER på

ridhusväggen som är alldeles för tom! Några är sålda, så några skyltar till är på gång.
Vet du något företag som kan vara intresserat? Kanske har du kontakter?Prata med
personalen.
Mycket underhåll/renovering har fått stå tillbaka, men vissa saker börjar nu bli akuta så vi får
inte slå av allt för mycket på takten att skaffa in medel för att hålla anläggningen i bra skick

Ridlärarutflykt
Alla ridlärarna tillsammans åkte på utflykt, e ” i i Portugalresa” då vi åkte till Johanna på Hagens
Ridcenter med lusitano och PREhästar.” Rebecca J.E fick detta som överraskning då hon utöver sin
timanställning alltid ställer upp och jobbar när någon av oss andra behöver vara ledig.
Vi fick en trevlig helg i Göteborg med ridlektioner på Johannas fina hästar. Ett pass på lördagen med
olika tips där både Josefine och Rebecca fick lite träningsvärk och nyttiga tankar med sig inför ridning
på hästarna hemma. Mia somnästan varje gång hon är hos Johanna red på Violino prövade nu att
rida med garrocha ( en 4 m lång stav där ena änden ska släpa i marken när man gör olika övningar).
Övernattade gjorde vi i Johannas mammas söta lilla hus, med braskamin och god mat avslutades
kvällen. På söndagen red vi ett pass till ( Åsa prövade nån variant av spansk galopp med byten i
varje??) innan bilen rullade mot Jönköping igen. Vi kommer säkert ta oss hit igen men kanske under
lite varmare omständigheter.
/ hälsningar från ridlärargänget

Organiserat stallhäng?
Vi planerar inför att starta igång ett projekt för att få fler att vara mer i stallet. Idén är att ha några
eftermidddagar/vecka med en personal, olika teman för kvällen och lite lekar och övningar
tillsammans. Lite som ett i dre ”fritids” e i stallet.
Har ni fler idéer om ev projekt så prata med Josefine. Mycket går att söka bidrag för.

SMITTSKYDD
Smittskydd är jätteviktigt men vi har inga epidemier i Sverige just nu vilket man lätt kan tro
av allt skrivande i sociala medier. Däremot är det utbrott av olika smittsamma sjukdomar på
häst, vilket det är varje vinter, därför är det ALLTID :

Viktigt med normal vanlig försiktighet dvs tvätta händerna, byt handskar, lufta kläder minst
48 timmar mellan stall , använd inte andras hinkar på tävlingsplats, låt inte hästarna nosa, låt
bli att klappa främmande hästar och låt ingen klappa din häst.
På ridskolan håller vi två olika enheter, en med stora stallet/lösdriften och en annan med de i
utestallet ( de hästarna reser ju lite mer, och går i egen hage) och för att minska spring och
klappande där sitter ofta kedjan för öppningen som en påminnelse att det är en separat enhet.

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterar man att den neurologiska varianten av
EHV-1 inte spridit sig utanför de tre drabbade gårdarna i Stockholmstrakten. SVA tycker
man inte att man behöver vara extra orolig utan hålla sig till normala hygienregler.

2 mars åkte Mathilda Arnell, Rebecca Carlsson, ,Emma
Elmqvist och Alicia Nordstedt på DusGalan i Växsjö. DUS =
Distriktets ungdomssektion

Grattis Alicia till den fina titeln Årets Ungdomsledare i
Småland 2019 👏👏🌹

Utan eldsjälar dör föreningslivet- här är tips på vad man kan göra.

Nettan från Trosa Ridsällskap som fick Priset Årets eldsjäl efter nomineringar av Svenska
Ridsportförbundet i samarbete med Resia med motiveringen en ideell person som genom
osjälviska handlingar, ett brinnande engagemang och med djupa rötter i det ideella
föreningslivet, gör ridsporten rikare för andra tipsar om vad du kan göra
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jobbar du på ett företag som kan bidra med något till klubben? Företaget kan kanske
fixa några priser till en tävling eller sponsra genom köp av en skyltplats i ridhuset?
Du kanske känner någon på ett företag där klubben köper något ifrån. Slå en signal för
att få ner priser på till exempel spån, lampor eller andra grejer.
Töm skottkärran som står i ridhuset, hjälp till att mocka banan så ridläraren kan ägna
sig åt eleverna eller byt den där trasig lampan som du retat dig på i flera veckor.
Är någon i familjen hantverkare, rörmokare, snickare eller elektriker så säg till
anläggningsgruppen att här finns det arbetskraft.
Är du en fena på att hitta bidrag så var inte rädd för att hjälpa till.
Är du träningsfreak dra igång en träningsgrupp. Det stärker vi-känslan.
Tycker du om att baka? Ge en kaka till Cafeterian då och då. Det är mycket uppskattat
och guld värt.
Har du en släkting som är pigg pensionär. Passa på att få hjälp med att kratta och dra
ogräs eller kanske snickra där det behövs. Oftast tycker hen att det är kul att komma ut
och göra något tillsammans.
Handla secondhand här går det att hitta bra prylar till stallet och lokalerna.
Städa toaletter, omklädningsrum, ofta finns inte personal till detta

Vi vill gärna ha igång ännu mer klubbaktiviteter, en träningsgrupp utan häst kanske vore
något? Fredagsmys? Fler idéer?
Under våren kommer det bli arbetsdagar i form av " Vecka .... träffas alla
måndagselever/Föräldrar på måndagen kl…. och fixar" så blir det förhoppningsvis lättare för
er alla att veta vad ni kan göra på Världens bästa ÖRKS ☺. Så länge – titta gärna på den
stora whiteboarden vid Belle eller fråga personal om du vill ta ett tag och göra något, kanske
samtidigt som barnet rider? Talesättet ” Det som göms i snö kommer fram i tö” stämmer
väldigt väl, så kratta o städa ute behövs inte bara hemma i trädgården utan även på ÖRKS.
Hittar du inte var redskap och verktyg finns så hjälper personal och stallvärd dig gärna !

RESTAURANGCHANSEN
467 st sålda!! ( 33 st kvar att köpa/sälja)
innebär att ni tillsammans tjänat nästan
70 000 till klubbens verksamhet och ridhus
nr 2 kommer få belysning 😊
ONSDAG 4 sålde, och redovisade i tid 4,14 per elev får en kurshelg
MÅNDAG 3 sålde o redovisade i tid 4 per elev får en extra ridlektion för
hela gruppen
Bästa enskilda säljare blev Jenny Rylner (17 st) som fick en lyxig
privatlektion, Alicia Norstedt och Gabriel Persoon sålde 13 var och fick
varsin kompislektion, Inez Mattson sålde 10 och fick en ridbiljett.
Plus i kanten till de grupper där ALLA redovisat och betalt i tid Tisdag 1
och Tisdag 4
NI SOM ÄNNU INTE BETALT ERA RC GÖR DET GENAST!

Vi kör ingen större försäljning, men
har fått frågor från några som vill
sälja. Vi behöver dock minst 8 som vill registrera sig som säljare för att vi
ska få köra igång, sen är det bra om vi säljer 150 paket eller fler så får vi
order packad per säljare. I annat fall tar klubben tacksamt emot hjälp av
medlem/förälder att fördela försäljningen mellan de olika säljarna.
Vill DU sälja? Skriv upp dig på anslaget eller maila klubben
Kan DU hjälpa till när varorna kommer 8om vi inte säljer nu så blir det ju
säkert längre fram eftersom det är populära kläder av stabilt märke) så
prata med Mia eller Josefine

Ingen kan göra allt
Men
Alla kan göra något

ÖRKS = Vi

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.
Du har möjlighet att önska 3 hästar
i samband med anmälan ( på
dagläger kan även finnas
extrahästar inhyrda från Åsa)

17-19 juni

Dagläger Junior. Kl 8-16,

2 ridpass per dag. Ridkunskap: Minst hålla igång och
styra i trav samt hoppa små hinder. Pris 1600 kr. Ta
med egen lunch, kylskåp och micro finns.

17-19 juni

Träningskvällar

seniorer kl 17-21. Olika teman,
dressyr/WE/Hopp en kväll vardera. Pris 1300 kr

24-26/6

WE/dressyr-kurs

Mia, ryttare med egen häst se annan sida

7-10 augusti Uteritter fm, Märkestagning e.m
12-16 augusti

Uteritter fm, Märkestagning e.m

10- 11 /8 Knatteläger

kl.9.00-12.00. För
de allra minsta 4år och uppåt ingen ridvana krävs.
Ridning, pyssel o mys, fika. All ridning med ledare.
Max 16st.
Går att anmäla sig redan nu. Pris 350kr

HEYOU SVERIGE 2/ 2 befann vi oss (Ida, Hanna,
Alicia, Johanna och Josefine) på influenserdagen Heyou Sverige på Elmia. Detta var en
dag som du som besökare kunde få träffa influenser från instagram, Youtube och fler kända
profiler inom sociala medier. Alla föreningar i Jönköping kommun fick tillfälle att ställa upp med monter
och ha någon slags utmaning och göra reklam för sin förening. (Vi var den enda föreningen i hela
kommunen som var där lite konstigt i och med att det
verkligen var rätt åldrar att försöka få tag i).
Det var en lång men en rolig dag. Vår utmaning som var hur
bra balans man hade. Sitta kvar på pilatesbollen så länge som
möjligt - efter en minut skulle man börja rabbla multiplikations
tabellen, efter två minuter skulle du ta emot godis som vi kastade i
luften och tillslut om man fortfarande satt kvar skulle man blunda
och det var här många trillade. Vinsten var en ridbiljett hos oss.

Följ ungdomssektionen på instagram
olmstadrkbus

Lite stolta var vi allt när även en av de största influenserna kom till montern för att vara med i vår
utmaning. För er som känner igen honom heter han Theoz dansare och sångare. Över 200K följare på
instagram och 160K följare på youtube.
Som sagt en lärorik dag för alla oss som var med denna dag för att representera klubben. Stort tack igen till
er alla igen. Vi fick allihop verkligen en inblick av vad Tik tok är för något. 😉 Skönt att man har olika
intressen.

Årsmöte för barn och ungdomssektionen med
en stor glass och pizzafest.
Mätta i magen blev vi alla när vi gick igenom året som varit och pratade om många fler roliga aktiviteter
som planeras under 2019 så håll utkik.
Du som är medlem och 7-25 år är automatiskt med i Barn och ungdomssektionen. På vårt årsmöte blev
även BUS styrgrupp 2019 utsedd, de planerar och tar ansvaret över att aktiviter blir av. Kontakta gärna
någon i styrgruppen om du har förslag på aktiviteter eller vill vara med och hjälpa till under lovaktiviteter
eller annat.
BUS STYRGRUPP 2019
Ordförande : Ida Nygren
Ledamöter omval: Josefine Elmqvist ,Hanna Nygren, Agnes Hellerstedt ,Emma Holmqvist, Johanna Nordh,
Gabriel Persson. Kontakten med stora styrelsen: Louise Andrén. Ungdomssektioner i ridklubbar har enligt
stadgar alltid en ledamot i den stora styrelsen, och det är alltså Louise 2019
Nya ledamöter in för året: Alicia Nordstedt, Hedvig Karlsson, Valdemar Rösiö och Harry Chadwick.
Valberedningen 2019 föreslår personer till styrgruppen(årsmötet väljer) och har överkoll under året:
Josefine Nordh (representant från personal), Emma Elmqvist och Mathilda Arnell (nyval).

KLUBBEN HAR TVÅ OLIKA!!

Café 123 029 50 14
Alla inköp i fiket och på loppisen

Aktiviteter 123 510 91 03
Ridning, klubbtävlingar, försäljningar mm

DET ÄR VIKTIGT ATT DU SKRIVER VAD DET GÄLLER OCH
VEM ! Gärna även rid-dag.
Vi får alldeles för ofta inbetalningar där det inte står vem det gäller, och eftersom
föräldrar och barn långt ifrån alltid har samma efternamn är det inte så lätt… Det
tar arbetstid att försöka hitta rätt och ibland påminner vi elever som har betalt just
av anledningen att vi inte vet vem det gäller, flera sådana inbetalningar finns
avseende restaurangchansen.

Ridskolan har glädjande nog många inskrivna elever, ca 250
per vecka kommer till ridskolans verksamhet (plus föräldrar och
syskon)och det är full fart på verksamheten sju dagar i veckan!
Alla ridskolans hästar har fodervärdar, några t.o.m dubbelt ( de som är
söndagsaktiva som ridlärare/stallvärd/årselev har sin fria ridning på söndagar
vilket gör att de hästarna kan dubblera) Det är kö , både till att vara fodervärd och
till vissa hästar. Vill du också stå på kö så skicka ett mejl till ridskolan. För alla
gäller att man måste fortsätta rida en vanlig grupp där man rider olika hästar
utöver sin fodervärdsgrupp.
Vi uppskattar allas hjälp av skötsel av hästar, stall och utrustning. Fortsätt med
detta och sprid vidare. Allt håller längre och hästarna mår bättre.

Man behöver INTE vara medlem för att
komma på denna kurs!

Träningsläger WE / Dressyr
Må 24/6- Ti 25/6 – Ons 26/6
2019
Anpassa innehåll efter egna önskemål!
Du väljer 1-2 pass per dag, ensam
eller två o två samt om du vill rida
dressyr eller WE teknik och om du
vill vara med 1, 2 eller 3 dagar.
Hästen får låna boende, medtag eget foder.
(Om du inte har egen häst kan du ev hyra av Åsa)
Du själv kan bo gratis på vår inglasade läktare ( medtag sovsäck luftmadrass) eller boka
boende hos Åsa ( självhushåll, boka o betala nu, bindande) eller på camping eller hotell i
Gränna.
Möjlighet till egen matlagning eller kanske hämtlunch.
Kursledare Mia Säwe, C-tränare i WE, ridlärare, tävlingsryttare i dressyr/PSG och WE/svår
klass, banbyggare och domare WE

Kom o träffas o trivs, se ridning, träna själv prata o umgås med likasinnade!

Priser
Ridning

Enskilt 600 kr/pass
Två o två 350 kr/per person/pass

Boende

Lektionssal Ingår
Hos Åsa, Bokas direkt m Åsa 070-6071133

Uppstallning Lån av box 250 kr per dygn/natt eller hage 200 kr per dygn/natt. Dag 150 kr.
Strö 50: -/säck

Kontakt och bokning via orks@orks.nu, frågor Mia 070-558 13 15 eller Åsa 070-607 11 33
Betalning till Ölmstad Rid&Körsällskap BG 5457-8158

VÄLKOMNA TILL

ÖPPET den 15/4 -18/4 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!

RASTNING AV HUNDAR PÅ ANLÄGGNINGEN OCH I NÄRHETEN.
Vi hoppas verkligen att det är självklart att ni
plockar upp efter era hundar både på vår
anläggning och på infarten/parkeringen och vid våra
grannars tomter - äve o det är ”uta för staketet”.
Det är heller inte lämpligt att låta era hundar markera
och kissa på deras grindstolpar eller rasta dom på gräsmattor/slänter i
anslutning till tomterna. De stora gräsytorna runt Robertssons tomt ( gula
tegelhuset) är deras tomtmark och planen mellan hus och ladugård vid
samt vägen förbi Melins hus ( grå/vita huset ) är deras privata mark.
Uppe i skogen och i diken längs med den större vägen kan det vara ok att inte plocka uppdär får naturen ha sin gång.

Snart är det VÅR !

RIDNING PÅ VÄGARNA I OMRÅDET
Vi påminner återigen om att grusvägarna åt båda håll från oss går förbi/är privat mark. När
det är tävlingar och liknande gäller det att ta extra hänsyn till detta för det är många ekipage
i rörelse. Vägarna är inte en bra framridningsplats.
Skulle hästen bajsa utanför tomterna, på gårdsplanen eller parkeringen så var snäll och
plocka upp efter din häst.
Vi är väldigt måna om att ha ett gott förhållande till våra
grannar.

Inga sådana här skyltar finns i området, det är viktigt att vi
sköter oss och håller ett gott förhållande till
grannarna/markägarna så vi slipper sådana!

Egen häst i sommar?
Ridskolan hyr som vanligt ut sina snälla
bussiga valacker i olika åldrar och storlekar.

Hyresperiod 20/6 – 3/8 2019
Ponnyer i olika storlekar och stora
hästar.
7400:-Utrustning, försäkring och
ordinarie skoning ingår.
Ridskoleelev betalar 7100 :- (B-ponny 6600:-)
Du som hyr står för transport, bra bete dygnet runt och
hästsällskap.

Tänk på att rida ut i skog och natur och att hästar är
flockdjur och aldrig ska vara utan hästsällskap.
(ridbanan eller ridhus är bannlyst då hästarna har sommarlov!)
Är du intresserad eller har frågor? Vuxen ombeds ringa
för att boka obligatorisk provridning
Finns även några hästar som uthyrs helår för
allroundridning.

Ölmstad Rid& Körsällskap
Mia 070-558 13 15
Åsa 070-607 11 33

ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE
Har ännu inte hunnit ut på tävlingsbanorna i år, men vi hoppas och tror att de kommer att bli ännu
fler 2019 som en följd av satsningen på TEAM ÖRKS och att antalet juniorer på tävling fortsätter växa
från klubbnivå och uppåt.

LICENSER
Efter 3 starter på tävling utanför klubben (lokala eller högre status) kan du ansöka om återbetalning
av licensavgiften för innevarande år

POÄNGJAKTEN
Alla elever på ridskolan som är inskrivna i grupp med hästkunskap deltar automatiskt i Poängjakten
där man samlar poäng på alla klubbtävlingar eller högre i dressyr/hoppning/WE.
Klubbtävlingarna kommer automatiskt med, övriga tävlingar ska redovisas senast 20/12 varje år (
men gärna halvårsvis) genom att du mejlar klubben, anger gren, tävlingsplats och resultat i form av %
/ felfritt då du får olika poäng beroende på ditt eget resultat. Lägsta poäng för start, mer för fullföljt
och höga % och felfria ritter

LEKTIONSHÄST på lokaltävling
Hyr du som elev av klubben genom kontakt med Mia. Kontrakt skrivs och hyran är 100 kr

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

