
ÖRKS-Nytt 
Medlemstidning för Ölmstad Rid & Körsällskap  

 Nr 1  2020 

 

 
 

 
 

 

 

Tidningen innehåller 
mycket information för 
stora och små OCH FÖR 
FÖRÄLDRAR 

RIDHUSINVIGNING 
Flyttas fram 

 



 

 

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… 

 

21-22/3 Klubbtävling WE 

29/3 Ridskole DM i dressyr i Vetlanda, med ÖRKS-ekipage 

4/4 Lokaltävling i dressyr, ponny med lag i div 3 

8/4 Centimeterhoppning 

10/4 Voltige och käpphästaktivitet 

12/4 Lokaltävling i dressyr, stora hästar  

(12/4) SH div 3 Hopp i Lenhovda, med lag från ÖRKS 

(18/4) Ponny div 3 Hopp i Tranås, med lag från ÖRKS 

19/4 Maskeradhoppning anordnad av tävlingssektionen  

25-26/4 Nationell tävling WE 

(26/4) Ponny div 3 Dressyr, Bankeryd  

(26/4) SH div 3 Hopp Eksjö  

3/5 Klubbtävling dressyr med maskeradklass 

8-10/5 Träning för Nuno Avelar 

(9/5) Ponny div 3 Hopp Aneby 

16/5 Klubbtävling Dressyr Jabin Cup 

(17/5) Ponny div 3 Dressyr, Grankärr 

(21/5) SH div 3 Hopp, Växjö 

(23/5) Ponny div 3 Hopp, Vetlanda 

31/5 Klubbtävling WE Teknik/Speed 

6/6 Ölmstadagen med bla Ponnyridning från ÖRKS 

7/6 Klubbtävling Hoppning 

 

14/6 Sista ridskoledag 

 

15-17/6 Träningskvällar, Dagläger  Mer info kommer 

18/6 Hästarna åker till sommarvärdar 

v. 26 Stallet töms, städas o tvättas – Välkommen att hjälpa till och sommarstäda! 

22-24/6 Träningsläger ryttare egen häst 
3-5/7 SM/RM  i Working Equitation, Karlshamn med flera representanter från ÖRKS 

 

1/8 Hästarna hem från sommarvärdar 

v. 32 Verksamhet som dagläger/uteritter/voltige/gymkhanakurs mm 

 

10/8 RIDSKOLESTART 



Vill du sponsra klubben med något? Kanske har du svårt att sälja de produkter 

vi ibland delar ut och ber medlemmar sälja men känner att du vill göra något 

annat för klubben.  

Kaffe och förbrukningsmaterial som toalettpapper, tvål och såpa tas tacksamt 

emot och just nu vill vi även ha följande produkter 

 

 

Mattsopare, mattamanda, vad du kallar det spelar ingen roll, men om du har nån 

du inte använder vill vi gärna ha till ÖRKS kontor  

 

Gödselplockare vill vi också gärna ha flera stycken för att prova 

om det är ett bra sätt i ridhus/ridbana. 

 

 

Handdukar – har du gamla frottéhandukar hemma tar vi gärna 

emot i stallet. De är bra ex att klippa mindre bitar av för tvätt av 

skada eller vid rengöring av utrustning 

 

 

 

 

Arbetsinsatser i form av allt från städa toaletter till att laga något du ser är 

trasigt eller kratta gårdsplanen – ALLA insatser är viktiga och klubben behöver 

er alla medlemmar och medlemsföräldrar det är ni som gör att vi har 

#världensbästaörks  !  

 

Följ klubben på hemsida och sociala medier! 

Vi finns på www.orks.nu, facebook och ungdomssektionen fnns på instagram 

@olmstadrksbus  

Vill du se mer av Mia & Åsas WE-äventyr följ oss på ”Working Equitation med 

Mia& Åsa”  

 

http://www.orks.nu/


 

 

Föreningen har en stabil styrelse, samtliga som hade utgående period ställde upp för 

omval och då det även fanns två till som gärna vill jobba för ÖRKS framåt så gjordes 

en stadgeändring som tillåter att FLER suppleanter väljs in. 

De som närmaste året ingår i styrelsen och förhoppningsvis ska hjälpas åt att jobba 

ÖRKS framåt ffa angående anläggningen, tävlingar och lite klubbverksamhet 

(ridskoleverksamheten sköter anställd personal)  är  

Ordf (vald på 1 år) Josephine Pillan Jansson 

Ledamöter (1 år kvar) Peter Karlsson, Pernilla Orvehag, Helen Karlsson 

Ledamöter (omval 2 år) Johan Elmqvist, Ellinor LandströmLinnér, Anki Nordh 

US-representant Ledamot Louise Andrén personlig suppleant Ida Nygren. 

Suppleanter (omval, 1 år) Sara Wennerholm, Emma Berglind, Fredrik Brandt, Carin 

Rösiö 

Suppleanter (Nyval 1 år) Sophia Annemalm, Jonathan Larsson 

 

Deltagare i sektioner väljs inte formellt utan kan ändras under året:  

Anläggningssektion Peter, Johan och Ulrika JohanssonBrandt 

Tävlingssektion Pillan, Ida Nygren, Louise Andrén, Siri Gillberg, Sandra Stridh, 

Therese Arnell, Helen Karlsson, Lisa Melander, Pernilla Orvehag 

 

Mötet beslutade om något höjd medlemsavgift till nösta år (alltså 2021) till 325 

(familj 800) detta för att kostnadstäcka den aviserade höjningen från Svenska 

ridsportförbundet obligatoriska försäkringsavgift 

 

Sedvanlig prisutdelning och därefter kaffe med smörgåstårta avslutade årsmötet 



Hästarna på ridskolan 
 

Karneval har kommit hem lite i förtid och jobbar nu på ridskolan, det passade bra 

eftersom Randor vilat pga en mindre ledinflammation i karpalleden. Randor är i 

skrivande stund under igångsättning och börjar snart gå lektion igen.  

Ny ponny Theo som är 4 år, är inte inride utan bara sutten på. Kommer under våren att 

jobbas av personal och intresserade elever för att lära sig bära ryttare och när han är styr och 

stannbar få följa efter de andra hästarna på lektion en stund då o då. Vi har tidigare utbildat hästar 

på detta vis och de brukar bli de allra bästa :D  

Nyinköpta Ruff och Tvåan ( Apollo 2, vi har ju redan en Apollo ) presenteras på sidan om 

Restaurangchansen vars försäljning ev duktiga medlemmar finansierat inköpen.  

 

 

 

 

 

 

Bravo – har haft en liten skada på ögats hornhinna, dropparna mot det gör 

att ögat inte ska utsättas för ljus, därför han har varit ”pirat” med förtäckt 

öga. Snart är han igång på lektioner igen. 

 

 

RANDOR söker liten tuff ryttare som ridskolefodervärd, gärna 

någon som vill utvecklas och tävla. För den som hittar rätt knappar är 

han super i alla grenar (har hoppat 115, tävlat både dressyr och WE 

LC/LB) Kontakt ridlärare om du är intresserad 



RIDHUSINVIGNING 
Ridhuset börjar närma sig målet- att bli klart att använda! Just nu saknas bara 

stockar vid kanten mot förvaringssidan och underlaget. När det är klart börjar 

vi att använda det – däremot skjuter vi pga coronaviruset fram invigningen och t-

shirtutdelningen till allt lugnat ner sig och det inte längre är förbud mot 

folksamlingar.  

ALLTSÅ – INGEN RIDHUSINVIGNING 19 APRIL. VI ÅTERKOMMER MED 

NYTT DATUM LÄNGRE FRAM 

NÄR den blir kommer ALLA elever FÅ en t-shirt som ett tack för den stora 

insats ni gjort med att sälja saker och samla in pengar – ni är fantastiska! 

 

KLUBBKLÄDER 
Finns nu att beställa från två 

ställen, länkar på hemsida.  

Nytt är NOVA TRADING AB 

som även sponsrat ridskolan med 

de nya fina ryktpåsarna med 

hästarnas namn på! 

Jackor, västar, tröjor av flera 

olika sorter ( vi rekommenderar 

den långärmade med dragkedja 

som är möjlig ta av vid ridning 

om det blir varmt ) mössa, keps, 

schabrak, täcke eller varför inte 

köpa en ryktpåse med ÖRKS-

loggan på att ha som egen 

kasse? 

 



    

 

 

 Vi följer alla rekommendationer från Folkhälsoinstitutet och håller oss 

uppdaterade så gott vi kan. Detta innebär att vår verksamhet fortgår nästan som vanligt. 

Sedan en tid har vi all hästkunskap på ridskolan utomhus eller som enskild hästskötsel i 

stallet, undviker samlingar inomhus. 

Vi har två ridlärare som jobbar varje kväll, om någon av dem blir sjuk kommer vi ställa in 

hästkunskapen och den som är frisk undervisar i ridhuset. Detta innebär att alla elever 

kommer att sköta om hästar i stallet och med hjälp av  stallvärd och 

föräldrar göra hästarna klara för ridlektion. Vi kommer med all 

säkerhet behöva fler som kan gå in som vikarierande stallvärdar när 

de blir sjuka, så gör gärna en insats redan nu genom att anmäla till 

Josefine om du är tillgänglig för att vara 

stallvärdsvikarie/medhjälpare. 

Tävlingar kommer att arrangeras ( som läget ser ut nu men allt kan såklart ändras) men det 

blir ingen servering utan endast kaffe/läsk och ev inplastat godis som helst säljs utomhus.  

Då vi har flera planerade lokala/officiella tävlingar ber vi er som kan komma och vara 

funktionärer (utomhus) att skriva upp er på funktionärslistor på stallets anslagstavla eller 

kontakta Pillan 0736796032 

Dressyr 4/4  och 12/4 samt WE  25-26/4 är de datum som är planerade utöver 

klubbtävlingar 

 

 TVÄTTA HÄNDERNA 

MED TVÅL OCH VARMT 

VATTEN . Finns handfat i 

”Loppisen” där vi lämnar dörren 

öppen och lampan tänd under 

verksamhetstid samt på toaletterna. 

Toaletterna städas två gånger per 

dag för att minska risken för 

smittspridning, pappershanddukar 

finns istället för de i frotté 

 

 

KOM EN ANNAN DAG – 

STANNA HEMMA  om du har 

feber eller hostar 

Riskbedömning 



Vi påminner igen … Betala RÄTT och BETALA I TID  

 

OM DU FÅR EN FAKTURA MED PÅLAGD 

PÅMINNELSEAVGIFT SÅ INNEBÄR DET ATT 

DU SKA BETALA DEN EXTRA AVGIFTEN.  ATT 

SKICKA PÅMINNELSER TAR TID SÅ DENNA ADMINSTRATIVA 

KOSTNAD SKA BETALAS.  Vid obetald påminnelseavgift kommer den 

läggas på nästa faktura (vilket i sin tur innebär ännu mer merarbete…) 

 

 

PÅSKLOV   

Vi kommer att ha aktiviteter, dock blir det inget 

Stallfritis detta lov då vi undviker samlingar 

inomhus. Det blir andra aktiviteter som Cm-

hoppning, kanske käpphästaktiviteter och 

hinderbana i nya ridhuset. HÅLL UTKIK efter 

anslag i stallet!   

 

SOMMARLOV 
Samma gäller där, vi kommer såklart ha aktiviteter, det 

som planeras är 

V. 24 Dagläger juniorer som rider i alla gångarter, 

Träningskvällar för vuxna 

V. 26 Träningsläger Dressyr/WE teknik för ryttare med 

egen häst. Tränare Mia 

V. 32/ 33 Olika aktiviteter som anslås senare KOM MED 

FÖRSLAG ! Till ridlärare eller i brevlådan vid Belles spilta 

V.33  Ridskolestart 

 



Restaurangchansen= 

2 nya ponnyer  
TACK alla ni som hjälpt till att Sälja RESTAURANGCHANSEN ! 

 2 fina D-ponnyer blev det ! 

RUFF och TVÅAN (Apollo 2)  , inköpta från Estland. Ruff är 5 år och Tvåan är 6 år. Ingen 

av dem kommer att börja jobba omedelbart men efter sommaren tror vi att båda är inskolade 

och igång i verksamheten  

 

 

 

 

 

SÄLJTÄVLINGEN 
Grupper  

1. Onsdag 5 ( Josefines träningsgrupp) vinner en kurs 

2. To 3 ( Josefines barngrupp) vinner en extra ridlektion 

Enskilda säljare 

1. Inez Mattsson och Elsa Wiik Aurell vinner varsin prova på lyxig lektion. Kontakta Mia för 

bokning 070-5581315 

2. Laura Situm, Carina Persson och Anna-Karin Weichelt vinner varsin ridbiljett som kommer 

finnas att hämta på stallkontoret 



LAGTÄVLINGAR 

Klubben har deltagare i tre olika serier i vår ( som det ser ut nu kommer de att 

genomföras men det kan såklart ändras med kort varsel beroende på vad som 

händer o rekommenderas pga covid-19) Roligast är att vi har ett hästlag- det var 

ett tag sen sist  ( Vi hade kunnat ha ett div 1-lag i dressyr med bara ridlärare 

men flera satsar mer på WE och tiden räcker inte riktigt till för ett dressyrlag) 

 

Ponnylag Dressyr div 3:Lagledare Carin Rösiö.  

 Emelie Akterhed- Tabris, Agnes Hellerstedt- Robin, Valdemar Rösiö- Asmer, 

Hedvig Karlsson- Belle och Jasmin, Alma Egelin-Charlie 

Första omgången hemma 4 april, vi behöver funktionärer- anmäl på anslagstavla i 

stallet om du kan hjälpa till eller skicka ett mail 

Ponnylag Hoppning div 3: Lagledare Josefine Elmqvist 

Valdemar Rösiö, Alma Egelin, Hedvig Karlsson, Ingrid Rydberg, Lexie Grahm, 

Maja Lundell, Harry Chadwick, Julia Kinnander ( alla kommer inte rida för laget i 

år, men ingår i lag-gänget som åker ut) 

Stor häst Hoppning div 3: 

Ridande lagledare Josefine Nordh- Conrad, Ida Nygren- Bravo, Emma 

Hangasmaa- Denise, Manne Bergquist, reserv Josefine Elmqvist- Rebus och 

inlånad Frida Nyander- Chantal 

 

 



 

POÄNGJAKTEN 2019 priser delades ut på årsmötet 

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  

Glädjande nog har antalet deltagande juniorer ökat kraftigt under 2019! Säkert till stor del beroende på satsningen 

Team ÖRKS  

JUNIORER 26 starter 7 placerade 

1. Hedvig Karlsson 147  

2. Alma Egelin  59 

2. Valdemar Rösiö  59 

4. Inez Mattson 55 

5. Alicia Nordstedt 36 

6. Emelie Akterhed 32 

7. Agnes Hellerstedt 34 

8. Ingrid Rydberg 27 

9. Maja Lundell 24 

10. Amanda Bagge 21 

11. Moa Harrysson  18 

12. Lexie Grahm 16 

13. Gabriel Persson 12 

14. Julia Kinnander 10 

14. Hanna Briggert 10 

16. Harry Chadwick 8 

16. Ada Skogeryd 8 

16. Kajsa Leijon 8 

19. Emma Holmqvist 6 

19. Rebecca Nygren 6 

21. Maja Alkman 5 

21. Eleonora Gustafsson 5 

21. Cornelia Anehagen 5 

24. Alma Udin 4 

25. Alice Melander 1 

26. Maja Sjödahl  lokalt ej 

redovisat 

 

 

 

 

 

 

SENIORER 22 starter 6 placerade 

1. Ida Nygren 66 

2. Louise Andrén 61 

3. Pernilla Carlsson 43 

4. Sandra Stridh 36 

5. Rebecca JE 35 

6. Rebecca Carlsson 32 

7. Carina Persson 25 

8. Sarah Odin 22 

9. Sophia Annemalm 19 

10. Mathilda Arnell 18 

10. Ulrika J Brandt 18 

12. Therese Arnell 17 

13. Håkan Hallin 15 

14. Pernilla Orvehag 14 

14. Sara Wennerholm  14 

14. Hanna Nygren 14 

17. Louise Claesson 7 

17. Sandra Asserstam 7 

17. Siri Gillberg 7 

20. Alma Thulin 6 

21. Emma Elmqvist 3 

21. Josefine Elmqvist 3 

  

POÄNGJAKTEN 2020 ÄR REDAN 

IGÅNG!  En klubbtävling i dressyr och en 

i Hoppning har redan varit men än har 

inte tävlingssäsongen utanför ridskolan 

dragit igång och där kommer det ske en 

ökning i år, även det tack vare Team 

ÖRKS!  



 

Träningsläger WE / Dressyr                 

Må 22/6- Ti 23/6 – Ons 24/6 

2020 

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. 

Om hästen bor kvar, 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, tävlat WE internationellt, banbyggare och domare WE 

 

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

 

Priser  

Ridning   Enskilt 620 kr/pass 

 Två o två 370 kr/per person/pass 

Boende  Lektionssal Ingår 

 Hos Åsa, Bokas direkt m Åsa 070-6071133 

Uppstallning Lån av box 300 kr per dygn/natt eller hage 200 kr per dygn/natt. Dag 150 kr. 

Strö 50: -/säck . träckprov negativ odling på stora blodmask krävs för hyra av hage 

 

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 

 

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

mailto:orks@orks.nu


HYRA HÄST I SOMMAR? 
Ridskolan hyr ut sina hästar 6 veckor i sommar. Hästarna ska gå på bete dygnet 

runt och ridas i skog och mark för de har semester från ridbanan. 

Hämtas 18 juni, återlämning 1 augusti. Utrustning, försäkringsskydd, ordinarie 

skoning ingår. Pris från 6900 kr 

Kontakta mia 070-5581315 

 

 

 

 

 

EVENTUELLT FLER LEDIGA OM FÖRRA ÅRETS HYRARE TACKAR NEJ, PRATA MED MIA 

 

HYRA HÄST PÅ HELÅR?  

KONTAKTA OSS OCH ANMÄL INTRESSE, VI KOMMER TROLIGEN HA FÖR MÅNGA 

HÄSTAR I HÖST OCH VET REDAN NU ATT THEO SKA PLACERAS I HEM MED 

OMVÄXLANDE LÄTT RIDNING DÅ HAN ÄR FÖR UNG FÖR ATT GÅ IN I VERKSAMHETETN 

karneval 
RUFF 

CASTILLO 



ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE 

Säsongen är knappt igång men några ryttare har varit ute 

 

Dressyr  

Hedvig Karlsson har blivit placerad i LC:1 med Jasmin 

Hoppning 

Emma Hangasmaa har placering  i 0.95 och 1.00  (4a av 72 starter!) 

 

GRATTIS ! 

 

 

 

 

 



 

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 

        mail : orks@orks.nu 

        Tel 079-3032530 

 

       BG 5457-8158 

        Swish Café 123 029 50 14  

       Swish Aktiviteter 123 510 91 03 

http://www.orks.nu/
mailto:orks@orks.nu

