ÖRKS-Nytt
Medlemstidning för Ölmstad Rid & Körsällskap
Nr 4 2019

Tidningen innehåller mycket
information för stora och små OCH
FÖR FÖRÄLDRAR

GOD JUL
och full fart mot 2020 !

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 2019-20
1. Du måste vara medlem och är därmed också försäkrad för att rida hos oss .
2. I medlemskapet ingår att du/dina föräldrar jobbar med viss försäljning, caféansvar,
städdagar , Hästens Dag etc. På Ölmstad Rid & Körsällskap är du medlem inte kund.
3. Ordinarie lektionsridning sker alla dagar under perioden 20190805-20200614
OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar
förutom jul- och nyårshelgen där särskilt schema utannonseras.
4. V. 6 och v 7 är det specialprogram utan extra avgift – inga ordinarie lektioner.
5. Underskrivet ridskoleavtal ska lämnas in av samtliga elever som är inskrivna
6. Avgift faktureras via e-post ANGE FAKTURANUMMER vid betalning . Lika stor avgift 4
ggr med sista betalningsdag 31/8, 31/10, 28/2, 30/4. Vid start mitt i termin
faktureras delavgift i samband med start.
7. Medlemsavgift per kalenderår faktureras i januari.
8. Då elev senast 31/8 betalar in hela läsårets avgift ( dvs fakturabelopp x 4) får eleven
500:- tillgodo på aktivitetskonto att använda till kommande aktiviteter, tävlingar,
läger, delbetalning av fodervärdsavgift, Ridkort för extraridning etc.
9. Familjerabatt 20 % på billigaste avgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det
2:a ridtillfällen/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte
specialgrupper .
10. Återbud som meddelas på telefon 079-303 25 30 senast aktuell dag kl 13.00 ger
dig möjlighet att i mån av plats och hästtillgång ”rida igen” i annan passande grupp.
11. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5.
Lektion från Våren senast vid terminsslut.
12. Om elev uteblir från bokad igenridning där plats och häst finns, oavsett om eleven
fått detta bekräftat eller ej, förbrukas 2 lektioner. Det går bra att chansa utan att vara
anmäld i förväg.
13. Igenridningar får överlåtas till annan medlem inom egna familjen. (samma adress)
14. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar för 4 veckor (uppsägningsdag
ej räknad) . Uppsägning inför Höstterminen ska göras senast 1 juni.
15. Under uppsägningstid har elev rätt att rida sina lektioner samt rida igen enl. pkt 8-10
ovan. Igenridning måste ske före uppsägningstidens utgång.
16. Vid uppsägning mitt i läsår regleras avgiften efter det antal lektioner eleven varit
inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker.

17. All ridning, parkering av fordon och vistelse hos oss sker på egen risk.
Vi har kundolycksfallsförsäkring och som medlem är du försäkrad i FOLKSAM via
Svenska Ridsportförbundet . Den försäkringen gäller även i andra stall.
VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH RYTTARE HOS
ÖLMSTAD RID & KÖRSÄLLSKAP !

DET HÄNDER PÅ ÖRKS…
7/12 Klubbtävling Dressyr
8/12 Ponnyridning Huskvarna Julmarknad Hjälp behövs, både ledare o chaufför, kontakta Josefine
22/12 Klubbtävling Julklappshoppning
v. 52 – v. 1 Alla lektionsdagar har ett vanligt ridtillfälle enligt specialschema PLUS att alla elever fritt
väljer en julaktivitet mellan 20/12- 3/1. Mer info i tidningen och anmälan i stallet
Må 23/12 Måndagslektioner
24-26/12 Juluthyrning lektionshästar
Fre 27/12 Josefines Onsdagslektioner. Inga ordinarie fredagslektioner
Söndag 29/12 Inga söndagslektioner
Måndag 30/12 Tisdagslektioner. Inga ordinarie Måndagslektioner
Onsdag 1/1 Åsa´s Onsdagslektioner

Från Torsdag 2 januari lektioner enligt ordinarie schema
31/12 Ridskole-KM i WE ( Program Ridskolecup WE 2019, finns på hemsidan under flik RidskolaDressyrprogram ) Är en av julaktiviteterna som ingår, anmälan i stallet

v.6-7 Tema-veckor , inga ordinarie lektioner men alla elever väljer fritt antal lektioner och
föreläsningar.
15-16/2 Träning Nuno Avelar, bindande anmälan via mail
Vecka 8 ÅRSMÖTE . Kallelse med specifikt datum kommer på facebook, hemsida och anslagstavlan.

VALBEREDNINGEN önskar förslag på fler krafter till olika engagemang, allt från styrelse till olika
kommitteér som anläggning, tävling mm. Vill DU engagera dig eller har förslag på någon så kontakta
valberedningen : Sophia Annemalm, Carina Persson, Ida Nygren eller Mia Säwe

Anläggningsavgift betalas per LÄSÅR
Nya avgifter när ridhus nr 2 står klart

B.U.S har en aktivitet första fredagen varje
månad, håll ögonen öppna!

Medlemsavgift betalas per
kalenderår (elever faktureras)

BUS kan du även följa på Instagram

MEDLEMMAR - NI ÄR
FANTASTISKA !!
Helt otroligt många

julkalendrar sålda! Vi har därför tagit hem fler så det

finns ca 220 kvar att sälja/köpa. De går att sälja även efter 1 dec då inga vinster går
upp i rök

Köparen kan välja att se det som en lott med många skrap istället fö en

kalender.

Även

UPPESITTARLOTTER finns

det kvar av så vill du köpa – köp av ÖRKS och stötta din
egen/barnens klubb!

RESTAURANGCHANSEN
Vi kommer dela ut två till varje elev på ridskolan, LÄS
medföljande information .
Prata med vänner o bekanta o ta upp beställningar redan nu!
Finns både som häfte och som app till telefonen. Appen går
att istället för Jönköping aktivera i Borås, Eskilstuna, Falun,
Karlstad, Linköping, Örebro, Sundsvall, Umeå eller Västerås
men häftet är för Jönköping såklart

Vi hoppas att ALLA medlemmar hjälper till
och köper(säljer – inte bara våra duktiga
elever på ridskolan

DM i WE
Nästan full pott för ÖRKS! 5 av 6 utdelade medaljer till oss!! Hela 6 av ridskolans hästar var med!
Grattis till er alla!

Juniorer
Guld Hedvig Karlsson /Belle
Silver Agnes Hellerstedt /X.et
Brons Valdemar Rösiö /Asmer
4a Emelie Akterhed/Tabris
5a Inez Mattson /Charlie

Seniorer
Guld Åsa Saletros / LG
Brons Anna Lagervall / Hulda
4:a Mia Säwe / Mr G
5:a Josefine Nordh/Conrad
7.a Rebecca JE/Douglas

Ridskolan har ridlärare som är aktiva tävlingsryttare! Till DM var
tyvärr Åsa sjuk så Gaborone och hon var kvar hemma, men Josefine
hade med sig sin Conrad och Rebecca och Mia tog med sig Douglas
och Mr G som båda var på sin första bortatävling och skötte sig
superbra!

Team ÖRKS = en succé !
Antalet startande juniorer på klubbtävlingar har ökat från 17 st 2018 till 25 st 2019!
Deltagande och placeringar på både lektionshoppDM och ”vanliga” DM i WE visar att
våra juniorer är något att räkna med!
Det kommer såklart bli en fortsättning men det är oklart hur och till vilken kostnad.
Idrottslyftet som finansierat en del av projektet kommer försvinna vid årsskiftet så
det kan hända att egenavgiften blir större än den hittills varit.
JACKOR för Team ÖRKSare och övriga medlemmar har gått att beställa så nu kommer
vi synas ännu mer!

LAGTÄVLINGAR 2020 ANMÄL NU
Inför 2020 kommer vi fortsätta satsa även på tävlingsryttare och hoppas på att vi kan
få ihop ryttare till lag, inte ” bara ” på ponny utan även på stor häst Hoppning. DU som
vill vara med anmäler dig via mail till klubben , snarast men allra senast före jul!
Skriv i mail vilken eller vilka serier du vill vara med i, om du rider egen häst/vill rida
ridskolehäst (vilka isf) och om du har förälder som kan köra dig och hästen till tävling.
Samt vilka omgångar du kan rida ( se veckor nedan)
Om du vet någon ryttare som nu tävlar för annan klubb men som kanske vill rida lag för
oss nästa år så prata med dem nu! Om deras egen klubb inte har lag i samma division så
kan vi låna in ryttare från annan klubb. Är det flera ryttare från olika klubbar så kan
man bilda kompislag ( förutsätter att ingen av klubbarna har lag i serien dock)
Vi söker även LAGLEDARE för de olika serierna, du får gärna föreslå dig själv eller du
förälder anmäla dig som frivillig. Kontaktperson inom personalen kommer att finnas.

HOPPNING
Ponny div 3

v. 16, 19, 21. Hoppar LD och LD+

Stor Häst div 3 Veckor ej klara, Hoppar 90 cm och 95, MEN det är möjligt för 1-2
ryttare att hoppa 10 cm lägre om laget innehåller 4 ryttare
DRESSYR
Ponny div 3
Stor Häst div 3

v. 14,17, 20 Rider LC:1, LB:1 med förklass Clear round
v. 16,19, 22 LC:2, LB:2

Stor Häst div 1 v. 14,18,21 Rider två ryttare MsvC2 och en Msv B:2

NYINTAG AV ÅRSELEVER
Vi har duktiga årselever men nu när vi snart har ridhuset på plats har vi plats
för några till så vi söker: ungdomar/vuxna som ridit minst några år
•
•
•
•
•

Du har intresse för hästar och människor
du vill öka din egen kunskap och dela med dig av den du har
du tycker om att vara i stallet mer än en gång i veckan
du ska helst vara minst 15 år.
du är hjälpsam mot andra, för det mesta glad o pigg och vill vara mer
aktiv i föreningen och ridskolan.
Uppgifter
• Vara medhjälpare/ ha hand om olika uppgifter på ridskolan, ex ha
Hästkunskap, knattelektioner, medhjälpare till instruktör. Uppgifterna
varierar och alla gör inte allt utan alla får uppgifter som passar.
Får en egen grupp – vi kommer snart igång med en grupp bara för er! Ni har
alltså minst en gång varannan vecka som tack för engagemanget och får då
också utbildning av oss , någon form av ridning nästan varje gång.
Årselevsansökan görs för vårterminen och kan sen förnyas att gälla hela
nästkommande läsår . Maila in en enkel ansökan med uppgift om ålder, om du
har ledarambitioner (kanske vill bli ridlärare?) . Bra om du gått eller vill gå
ULK-kurserna ( Ungdomsledarutbildningen)

STALLVÄRDAR

Vi har många ”trogna” stallvärdar som jobbar på och även hoppar in för
varandra vid sjukdom etc, Eleverna känner igen ”sin” stallvärdinna vilket är
positivt. Men vi välkomnar in fler, Vecka 6-7 kommer vi att ha en
information/introduktion för dig vuxen/förälder som vill veta mera.

MÅNGA SÄTT ATT SÄNKA DIN RIDAVGIFT
Systemet där allt ersätts i poäng som är direkt överförbara till betalning av
aktivitet kommer att finnas kvar. För alla som vill vara delaktiga i klubbens
verksamhet och samtidigt hjälpa sig själv- Ex stallvärd, helgjour jul-nyår mm.
Sälja Bingolotter ( eller ha mer än 1 prenumerant ) så får du också poäng till
kontot.

STALLHÄNG/ ÅK BUSS med Rebecca är nu över, men vi hoppas många
nu vet att ni får vara i stallet hur mycket ni vill, stallet är alltid öppet när det
finns personal på plats, vardagar alltså kl 8-21.30! Helger när det är
aktiviteter

Lektioner igång som vanligt

Lektioner som vanligt

Åsas onsdagslektioner

OBS inga Tisdagslektioner

Fredag 3 jan
samling 8,30- 1a start 10,00
CM-HOPPNING

Torsdag 2 jan

16,30
ORDINARIE TISDAG ISTÄLLET
FÖR NYÅRSAFTON

8-10 Mysig morgon i stallet med fika

Måndag 30 dec

FÖRÄLDRAMEDVERKAN KRÄVS!

ANMÄLAN ENLIGT SÄRSKILD INFO !

Hyra av ridskolehäst + Fodervärdar

Juldagarna 24-26 dec

WE-RIDSKOLECUP Klubbmästerskap
9,00 samling
10,00 första start

Tisdag 31 dec

Onsdag 1 jan

16,00-16,45
JUNIOR - skritt o trav
16,45-17,30
JUNIOR- alla gångarter
17,30-18,15
SENIOR - alla gångarter
18,15-19,00 WE junior/sen
OBS inga söndagslektioner

8,00-13,00 Fodervärdar
13-14,00 Skritt o trav m förälder
14,00 30+HOPPNING
14,00 Samling
15,00 Första start

13,00 Första start
valfritt Dressyrprogram
15,00
JOSEFINS ORDINARIE ONSDAG
istället för nyårsdagen
OBS inga fredagslektioner

Söndag 29 dec

Lördag 28 dec

Fredag 27 dec

15,30 -19.45
ORDINARIE SÖNDAGS LEKTIONER

JULKLAPPSHOPPNING

Söndag 22 dec

13,30-14.30
Käpphästhoppning
14,30-15,15 Bomarbete Junior
alla gångarter
15.15-16.00
Bomarbete Senior alla gångarter

8,00-13,00 Fodervärdar

Lördag 21 dec

13,00-14,00
VOLTIGE
14,00-15,00
VOLTIGE
16,30 -18.00
ORDINARIE FREDAGS LEKTIONER
18,30 WE-träning Sen+Jun
19,15 WE-träning Sen + jun

Fredag 20 dec

VALBARA AKTIVITETER VECKA 51/52/1 - 2019

HYRA HÄST JUL-HELGEN ?
Vill du ha din häst och mysa i stallet och rida i julhelgen så kan du anmäla på LEDIGA
HÄSTAR från 9 Dec. Anslag finns på anslagstavlan där ni kan skriva upp er ( OBS
målsman måste skriva på) och det går också bra att skicka mail men vi garanterar inte
att vi läser omedelbart och därför kan någon som skriver upp sig på anslagstavlan
komma före i värsta fall .
1. Du får rida och sköta din häst varje dag antingen på morgonen eller på kvällen.
Vill du ha den inne på morgonen så du kan rida direkt vid 9 när de ätit klart
måste du komma ihåg att notera det på särskilt anslag för detta på
Whiteboarden. I annat fall kommer hästarna in ca kl 15,00 och äter så efter 16
och fram till ca 19 går det också fint .
2. Du har inget annat ansvar än in och utsläpp av din egen häst före/efter ridning
och naturligtvis att den sköts och rids på ett lugnt och bra sätt.
3. Är du under 18 år måste förälder vara med hela tiden då vi INTE har personal
alls på plats dessa dagar.
Du har 2 alternativ till betalning :
• Ett eller flera stallpass Jul och Nyårshelg motsvarande minst 200 ( ev
överskott går in på ditt aktivitetskonto) = samma villkor som de fodervärdar
som vill ha ”sin” häst över Jul.
•

Du betalar 300:- på vårt AKTIVITETS -swish 123 510 91 03 när du fått
klartecken från oss att hästhyra är ok.

JULAKTIVITETER
Alla ridskoleelever har vanlig ridlektion
en gång under v. 52/v.1 PLUS att ni utan
extra kostnad kan välja en av
julaktiviteterna.
Anmälan på listor för resp aktivitet i
mellangången i stallet, från v. 48
Om du inte kan/vill vara med på någon aktivitet så lämnar du återbud före jul så får du
igenridningsmöjlighet.

ÅTERBUD från hösten ska ridas igen senast v.5

Så här håller du ordning på vad som är vad
om de olika tävlingstyperna på ÖRKS

RIDSKOLETÄVLING ex Cm-hoppning, rosettdressyr, ridskolecup WE, rosettWE . Personal
finns alltid på plats, förälder få gärna vara med men inget krav.
Anmälan : stallkontor i pärm Anmälan, önska alltid minst 3 hästar ( gäller även om du är fodervärd)
Betalning : Sker vid anmälan, alla som anmält innan det blev fullt får vara med

KLUBBTÄVLING

i hoppning, dressyr och WE arrangeras ideellt av vår Tävlingssektion, ingen
personal har arbetstid. Förälder måste vara med om du är 15 år eller yngre och vara beredd hjälpa till. Du
som rider sköter mockning/ ev in/utsläpp av hästen samt hjälper till som funktionär under dagen.
Anmälan: Alltid senast tisdagen före kl 18.00, lektionshäst i stallet på lapp som ska signeras av ridlärare. Du
kan anmäla på en häst men det är även ok önska flera (ökar din chans att vara med) Lappen läggs sedan i
brevlådan för anmälningar på stallkontoret. Fördelning av hästarna och vilka som kommit med finns på
hemsidan under onsdagen. Ryttare med egen häst kan anmäla via mail.
Betalning: Sker efter det kommit på hemsidan, senast onsdagen före . ANVÄND RÄTT SWISH – den för
aktiviteter/ridning EJ café
Info om klubbtävling hittar du alltid i proposition på anslagstavlan i stallet och på hemsidan under flik Tävling
– Tävling/resultat

VI BEHÖVER FLER SOM VILL VARA MED OCH FIXA MED KLUBBTÄVLINGAR;
DELS GENOMFÖRA TÄVLINGARNA MEN OCKSÅ PERSONER SOM VILL FIXA MED
HINDER OCH ANNAT SOM HÖR TÄVLING TILL. Kontakta Mia om du vill vara med
(alla som -vill kan göra nytta, vi lär dig det du behöver kunna)
Kontakta Mia 070-5581315 eller klubbens mail

LOKALTÄVLING Regler enligt respektive grens TR (tävlingsreglemente)
Anmälan: via Tävlingsdatabasen, kräver licens av ryttare o häst, Grönt kort. ÖRKS arrangera lokaltävling i
dressyr varje påsk där du som elev kan hyra lektionshäst och vara med. I den mån det går för hästarnas
ordinarie arbete kan elev ibland få hyra häst för lokaltävling på annan klubb. Vi prioriterar lagtävlingar för
detta.
Betalning: via tdb. OBS NYA REGLER från 2020 så du som redan har ett konto på tdb gå in och läs! Har du
pengar på kontot måste de tas ut före årsskiftet.

NATIONELL TÄVLING Alla WE- tävlingar som är över klubbtävlingsnivå är nationella, i övrigt
som lokaltävlingar och tävlingsreglementet. Elevekipage som kvalat/försöker kvala till RM prioriteras vid
tävling utanför hemmaklubben.

SWISHA RÄTT
En god idé är att som på bilden lä’gga in båda swishnr i
telefonens kontaktbok.
Till caféswish swishar du – just det När du handlar i
café.
Kom ihåg lägg till 2 kr om beloppet är under 25 kr eller
gå ihop och betala åt varandra ( klubben betalar för
varje mottagen swish)
Till aktivitetsswish betalar du alla aktiviteter, ex
privatlektioner, ridskoletävlingar, klubbtävlingar,
lovaktiviteter, försäljningar som julkalender mm. Kort
sagt allt som INTE är café.
När det gäller försäljning skriv gärna rid-dag
Fakturor ska alltid betalas på bankgirot, skriv fakturanr
Det skapar merarbete för oss när det blir fel och du själv riskerar få påminnelse om
du inte swishar aktivitet till rätt konto då kontot för café bara skrivs ut per månad.

GRÖNT KORT Det blir en ny kurs för er som vill börja tävla lokalt eller har
barn som vill. Anmäl dig via mail orks@orks.nu så återkommer vi med mer info till de
anmälda

ÅRSMÖTE Kommer att bli vecka 8. Kallelse med specifikt datum kommer på
ÖRKS Fscebooksida, på hemsidan och på anslagstavlan i stallet

VALBEREDNINGEN önskar förslag på fler krafter till olika engagemang,
allt från styrelse till olika kommitteér som anläggning, tävling mm. Vill DU
engagera dig eller har förslag på någon så kontakta valberedningen :
Sophia Annemalm, Carina Persson, Ida Nygren eller Mia

POÄNGJAKTEN
Är en tävling för ryttare inskriven i ridskolegrupp med hästkunskap. Du samlar automatiskt poäng på alla
klubbtävlingar och om du tävlar lokalt/nationellt så krävs bara att du skickar ett mail med dina resultat där du anger
datum var du tävlade, gren och resultat i form av % / felfri osv. Alla resultat räknas, även om du ramlar av vid första
hindret eller blir utesluten i dressyr
Pris delas ut på årsmötet, antalet rosetter beror på antalet startande under året. Glädjande nog har antalet
deltagande juniorer ökat kraftigt under 2019! Säkert till stor del beroende på satsningen Team ÖRKS
Ställningen just nu ( några klubbtävlingar kvar att räkna och chans att skicka in resultat från lokaltävling fram till jul)

JUNIORER 26 starter 7 placerade
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
19.
19.
21.
21.
21.
24.
25.
26.

Hedvig Karlsson
139
Alma Egelin
55
Valdemar Rösiö
52
Inez Mattson
52
Alicia Nordstedt
36
Emelie Akterhed
28
Agnes Hellerstedt 25
Ingrid Rydberg
23
Moa Harrysson
18
Maja Lundell
24
Lexie Grahm
12
Gabriel Persson
12
Julia Kinnander
10
Amanda Bagge
8
Harry Chadwick
8
Ada Skogeryd
8
Kajsa Leijon
8
Hanna Briggert
8
Emma Holmqvist
6
Rebecca Nygren
6
Maja Alkman
5
Eleonora Gustafsson 5
Cornelia Anehagen 5
Alma Udin
4
Alice Melander
1
Maja Sjödahl
lokalt ej
redovisat

SENIORER 22 starter 6 placerade
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
13.
13.
16.
17.
17.
17.
20.
21.
21.

Louise Andrén
Pernilla Carlsson
Ida Nygren
Rebecca Carlsson
Rebecca JE
Sandra Stridh
Carina Persson
Sarah Odin
Sophia Annemalm
Mathilda Arnell
Ulrika J Brandt
Therese Arnell
Pernilla Orvehag
Sara Wennerholm
Hanna Nygren
Håkan Hallin
Louise Claesson
Sandra Asserstam
Siri Gillberg
Alma Thulin
Emma Elmqvist
Josefine Elmqvist

54
39
35
29
27
27
25
22
19
18
18
17
14
14
14
9
7
7
7
6
3
3

HYRA häst juldagarna
HYRA sommarhäst från ÖRKS
Rida en gång till i veckan på lektion
10-kort för lektionsridning
Presentkort på privatlektion ( olika prisnivåer beroende på om det ska ingå
lektionssshäst/anläggningsavgift och vilken längd. Tips 45 min inkl häst/anläggning 410 kr)
Köps via mail
Presentkort på en eller flera Lyxiga lektionr på välutbildad häst Pris från 750 kr, köps via mail
Klubbkläder från Prima4you ( länk på hemsida under flik för medlemmar)
KLUBBJACKA
marin softshell med tunt fleecefoder , ÖRKS tryck fram och om du vill TEAM ÖRKS på ryggen
( man måste inte tävla för att känna tillhörighet hos oss )
Om du beställer före 1 dec garanterar vi leverans före jul, vid senare beställniing gör vi vårt
bästa men kan inte lova den kommer i tid.
Beställ i stallet eller mail
VARMA vantar och skor så det går bra rida i vinter.
Regnbyxor för ryttare ( är bara på ovansidan av benen och går lätt ta av uppsuttet)

HÄSTARNAs önskelista
Att vi alla drar sadelgjordarna på rätt sätt. Sen blir de glada för en
morot i krubban såklart. Ett nytt träns gör mest ryttaren glad, men
glad ryttare ger oftast en glad häst

Det här fotot av Okänd

Hästarna humör och sadelgjordarna !
Tänk att det hänger ihop ! Tänk på att sadelgjorden sitter runt hästarnas bröstkorg. Där finns längsgående
och tvärgående muskler precis där den sitter och lungorna sitter precis innanför. Vi har haft flera hästar som
blivit väldigt stallsura i höst och vi har konstaterat att de är ömma och irriterade för sadelgjordar dragits åt
alldeles för bra.
Gör så här :
Lägg på sadeln försiktigt – låt den glida bakåt så den ligger på plats.
Klappa hästen där sadelgjorden ska sättas dit och hämta den försiktigt under magen,
Sätt fast sadeln löst !
Dra sen ett hål till innan du går ut och ett till innan du sitter upp ( kanske)
Och ev ett till när du sitter på ( kanske)
Du ska få in hela handen utan att det klämmer mellan häst och sadelgjord och ingen häst ska behöva tycka
det är obehagligt. Sadlarna idag är så väl tillpassade att risken att en sadel snurrar är närmast obefintlig. Be
ridlärare kolla om du är osäker så lär du dig.
Du får aldrig dra åt på högra sidan utan att instruktör godkänner och att du sen släpper ner igen efter ditt
pass.

BUS
LUCIASHOW
2019
Nu är det dags igen! ÖRKS egen Barn och Ungdomssektion ska ha sin Luciashow!

NÄR: 13 december kl. 18.30 - 19.00
VAR: Stora ridhuset
INTRÄDE: 20 kr/per person
65 kr/per familj
Efter showen kommer vi servera tomtegröt, pepparkakor och glögg på inglasade
läktaren för en liten peng!
Flera shownummer och ett luciatåg!
Tomten kommer att ta med sig en av sina renar och hälsa på.

VÄLKOMNA!

ÖRKS Tävlingsryttare

Har inte hunnit tävla så mycket sen sist då det inte är länge sen förra nr av tidnignen
kom ut, och det gå nu mot vintervila för tävlingarna.

Hoppning
Emma Hangasmaa har vunnit en 90-klass med många starter igen.

WE
Många ryttare startade DM i Eriksmåla
Agnes Hellerstedt/X.et var tvåa i LC och I DM juniorer
Hedvig Karlsson/Belle var trea i LB och vann DM juniorer, Valdemar Rösiö/Asmer var 3a
i juniorDM
Åsa Saletros vann medelsvår och SeniorDM med LG, Anna Lagervall/Hulda vann LA och
var 3a i DM
Mia Säwe / Mr G var 2a i LB och första utanför placering i DM.
Emelie Akterhed/Tabris red godkänd ritt i teknik LB och, Rebeca JE/Douglas och
Josefine /Conrad red godkända ritter i Msv teknik på fina %

Du som ridit minst tre licenstävlingar utanför klubben kan ansöka om att få licenspengar
tillbaka. Detta gör du genom att skicka ett mail före 23/12. Ange var du tävlat, vad du
betalt i ryttarlicens samt till vilket konto du vill ha pengarna utbetalda.

Saknar du dina resultat beror det på att vi inte vet. Rapportera gärna dina tävlingar
med sms till Mia 070-5581315

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

