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Tidningen innehåller mycket 
information för stora och små OCH 
FÖR FÖRÄLDRAR 

 

INFORMATION OM 
HÖSTENS VERKSAMHET 



 

 

VIKTIGT ATT VETA OM LEKTIONSRIDNING 2020-21 
 

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 20200810-20210620 

  OBS! ordinarie lektionsridning som vanligt på alla helgdagar o helgdagsaftnar 

förutom över 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 inskrivna elever. 

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, eller betalas vid start. 

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 ridtillfället/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 får ridas igen 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. Besked om plats för igenridning lämnas tidigast kl 14,00 aktuell dag. 

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… 

 

31/5 Klubbtävling WE 

7/6 Klubbtävling Hoppning 

 

14/6 Sista ridskoledag 
 

15-17/6 Träningskvällar, Dagläger   

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 

 

Byggnationer och underhåll – se mer inne i tidningen 
 

1/8 Hästarna hem från sommarvärdar 

 

3-5/8 Dagläger junior 

 

8-9/8 Knatteridläger 

 

v. 32 Verksamhet som igenridningstillfällen, uteritter, gymkhanakurs mm kommer endast att läggas ut 

på hemsidan, så håll koll där . Anmälan till dessa aktiviteter tas emot efter att de är utlagda, endast 

via mail och då i turordning de kommit in. 

 

10/8 RIDSKOLESTART 
 

HÄSTENS DAG med ridhusinvigning, preliminärt i början av september 

 

 

 

INOM ALL VÅR VERKSAMHET GÄLLER ATT STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK/HAR SYMPTOM 

OCH MINST TVÅ DYGN EFTRE ATT DU BLIVIT FRISK 

 

Max en medföljande person per elev vid alla lektioner/aktiviteter 

Tvätta händerna direkt när du kommer till stallet, så inget sprids vidare ifall du har med dig något. 

Tvätta händerna varje gång du varit i omklädningsrum eller på toaletten. I ”Loppisen” står dörren 

öppen och där finns handfat och tvål/pappershanddukar samt på toaletterna. I köket ska bara den 

vara som har hand om fiket. 

Fika gärna men helst utomhus 

Max 1 person inne hos häst samtidigt och ev ridlärare/stallvärd om det behövs 

HÅLL AVSTÅND  

Vi litar på att du också tar personligt ansvar i alla andra situationer t.ex på läktaren, vid 

ridbanestaketet osv 

Var bara på ridskolan när du rider, inga extra dagar 

 



 

ANSLAGSTAVLAN 
 

Är ganska tom….men det är medvetet       

 

Vi försöker undvika att ni samlas för tätt. Sök information på hemsidan 

och läs alla sidor i denna tidning. Klubben har även ett facebook-konto, 

(du behöver inte ha ett eget konto för att se inlägg där om du lyckas 

knappa in den långa länken nedan) följ oss gärna även där för 

information även om hemsidan är den viktigaste kanalen. 

www.orks.nu 

https://www.facebook.com/%C3%96lmstad-Rid-

K%C3%B6rs%C3%A4llskap-%C3%96RKS-163637947018491/ 

 

Vill du se mer av ÖRKS så kan du följa Ungdomssektionen på instagram.  

Vill du se ännu mer om hästar och framförallt WE så Mia & Åsa har egna 

hemsidor ( semester med häst och hyra häst resp tränarverksamhet)  och på FB 

finns ”Working Equitation med Mia & Åsa” som handlar om WE från ridskola till 

internationellt tävlande och Ölandsbergs hästar som handlar om verksamheten 

på Åsas gård . På instagram finns både Ölandsbergs hästar och mia.sawe. Du 

som har egen häst kan även träna på distans då Mia numera är ansluten till 

Ridesum 

http://www.orks.nu/
https://www.facebook.com/%C3%96lmstad-Rid-K%C3%B6rs%C3%A4llskap-%C3%96RKS-163637947018491/
https://www.facebook.com/%C3%96lmstad-Rid-K%C3%B6rs%C3%A4llskap-%C3%96RKS-163637947018491/


 IGENRIDNINGAR 
REGLER FÖR IGENRIDNING:  I PM som finns på hemsidan och i varje 

ÖRKS-nytt på sidan 2 kan du läsa om de regler som vanligtvis gäller för 

igenridningar. Vi gör nu några undantag men  

FÖRSÖK RID IGEN NU UNDER VÅREN 

SKRIV UPP DIG FÖR IGENRIDNING MED HJÄLP 

AV RIDLÄRARE ELLER STALLVÄRD 
Undantag pga coronavirusets spridning : du kan få spara max 3 igenridningar 

som då gäller v 32 och på lektioner v 33-35 i mån av plats o hästtillgång  

• gäller endast de elever som fortsätter sina abonnemang till hösten 

• endast återbud efter 16/3 kan sparas, max 3 st 

• du måste ha ringt återbud 

 
Vi kan aldrig garantera att det finns plats så passa hellre på nu i vår! De extra 

igenridningstillfällena kommer BARA PÅ HEMSIDAN , anmälan tas emot via 

mail i turordning de kommer in 

 
 

OM DU INTE SKA FORTSÄTTA TILL HÖSTEN MÅSTE DU SÄGA UPP DIN PLATS 

VIA MAIL SENAST 1/6 I ANNAT FALL HAR DU BETALANSVAR FÖR 4 GGR PÅ 

HÖSTTERMINEN. 



CAFÈ  
Vi kommer förhoppningsvis att göra en ombyggnad av köket, det finns ett stort 

renoveringsbehov       Det måste ske med hjälp av ideella krafter i sommar.  Vill DU 

hjälpa till med detta eller något annat så hör av dig till personal eller styrelse 

I samband med köksrenoveringen kommer vi också att ”corona-säkra” luckan så du som 

har hand om kvällens servering kan känna dig trygg med det.  

VI HOPPAS ATT NI FORTSÄTTER HANDLA, VI BEHÖVER INTÄKTERNA DÅ DETTA ÄR 

EN VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN. Alla inkomster behövs nu!  

 

Du behövs …… 
Utöver köket ska också Lilla Stallet och Utestallet renoveras.  

Lilla stallet kommer genomgå samma som stora stallet gjorde för några år sen, byta stolp 

och delar av spiltväggar och kanske göra hästplatserna lite större genom att flytta vägg 

och utnyttja en del av foderförrådet. 

Utestallet är slitet och både tak och boxväggar ska fixas till. Dessutom blir det 

vattenkoppar till de 2 översta boxarna också och en kran utanför dessutom. 

Kan Du ställa upp och jobba lite för din/dina barns klubb? Inte bara 

snickarkunniga/allmänt händiga utan det finns uppgifter för alla. Vi har många ställen att 

måla, städa, plocka iordning o annat fix  

Utöver detta ska såklart hela anläggningen städas, stallet töms för högtryckstvätt v. 25 

och målning sker v.31. Vill du måla när personalen har semester så säg till så inköp kan 

göras och information ges.  

Kontakta oss/håll uppsikt på hemsidan inför arbetsdagar 

 



Vi fixade! 

Nytt ridhus på ÖRKS!  

T-shirts är utdelade, men invigningen av 

ridhuset är framskjutet. Kanske kan det 

bli med Hästens dag i början på 

september. Om det går att genomföra 

någon Hästens dag vet vi inte än. 

Det som är BRA är att vårt nya lilla 

ridhus nu går att använda. Till 

höstterminens start kommer vi att 

behöva boka det på heltid ridskolans 

tider för att ha hästkunskapen där så 

länge som temperaturen medger det 

 

Profilkläder 

Vi har webshop upplagd både på NovaTrading ( som är de vi fått de 

fina ryktpåsarna till alla skolhästarna från) och Prima4you ( som har 

jackan i modell Team ÖRKS även i barnstorlek) . Du som klubbmedlem 

kan alltså gå in på deras hemsidor, hitta klubbshop och själv beställa 

allt från ryktpåsar, kepsar, tröjor till schabrak och täcken. 

 

Plaggen på bilden 

kommer från 

Nova Trading 



JABIN CUP  
Med lite corona-anpassningar genomförde vi för 12e gången 

Jabin Cup. Mr G  med Mia i sadeln firade att han snart varit i 

Sverige ett år genom att slå till med seger!  

På andra plats Karneval med tävlingsnystartande Siri i sadeln, 

trea Tabris med sin fodervärd Emelie 

 

1. LA:1  Mia Säwe  Mr G  66,81   1,03  68,81 
2. LC:1  Siri Gillberg  Karneval  65,00   1,00  65,00  
3. LC:1  Emelie Akterhed Tabris  63,52   1,00  63,52   
4. Msv B:1  Åsa Linnér  Gaborone  59,50   1,06  63,07   
5. LC:1  Inez Mattson  Tabris  62,96   1,00  62,96  
6. LB:1  Håkan Hallin  Galax  62,14   1,01  62,76   
7. LC:1  Alma Egelin  Anton  62,41   1,00  62,41   

Clear Round-rosett till:  
LC:1  Valdemar Rösiö Asmer 62,22  
LC:1  Ulrika Johansson Brandt Mr G 61,48  
LC:1 1 Johanna Salminen Karneval 61,30  
LC:2 16 Pernilla Carlsson Cheenock 61,17  
LC:1 10 Hannah Wendelius Castillo 60,56  
LC:1 11 Felicia Ivarsson Galax 60,56  
LB:1 23 Hedvig Karlsson Belle 59,82  
LC:1 13 Agnes Hellerstedt X-priment 60,00  
LC:2 17 Rebecca Carlsson Douglas 59,17  
 
Fullständiga resultat hittar du på hemsidan under flik Tävling/resultat 

 

Maskerad-dressyr  
Första tävlingen efter april månads tävlingsuppehåll. Nästan alla ryttare red så väl att de fick clear round-

rosett. Bästa utklädnad röstades fram av de tävlande själva. Vann gjorde Rebecca JE iklädd Siris brudklänning 

och brudgummen var förstås Douglas       

 

Kvar på terminen är en WE-tävling 31 maj, och en klubbhoppning 7 juni.  

 

DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT NI LÄSER PÅ HEMSIDAN INFÖR VARJE TÄVLING VAD FÖR REGLER/VILKA 

CORONA-ANPASSNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DET TILLFÄLLET!  Ingen extra publik till någon tävling. 

 

BLÅTT kort för klubbtävling ( gäller lektionsekipage) Flyttas fram till augusti, kommer på hemsida inför 

provtagningstillfällen.  

Första siffran är % i 

klassen, därefter 

koefficient för 

svårighetsgrad och 

sist % som gäller för 

Jabin cup 



 HÄSTKUNSKAP på ridskolan  

Som alla ridskolan elever redan vet, slutade vi ha 

hästkunskap pga spridningsrisken för coronaviruset. 

Som tur är har vi kunnat fortsätta med själva 

ridlektionerna, endast små anpassningar i personalens 

schema har skett så några grupper har fått byta 

instruktör.  

De första veckorna gjordes hemstudiematerial för 

intresserade elever som delades ut i häften (och gick 

att hämta på hemsidan) Häften finns gott om kvar att 

hämta och nu finns även facit på hemsidan. 

Inför dressyrveckan red och filmade ridlärarna de flesta program som eleverna skulle 

rida. Dessa filmer finns på youtube där endast de som fått länken kan se dem. Länk 

är utskickat via medlemsregistret IdrottOnline till alla elever inskrivna i grupp med 

hästkunskap. Vid koll 19/5 hade hela 763 visningar gjorts!  

Sista veckornas hästkunskap kommer bestå av olika filmer, även det materialet 

kommer att skickas länk på. OBS att det mailet går till den som är betalansvarig så 

förälder måste dela vidare med sina barn ( men ingen annan) alternativt ännu hellre se 

filmerna tillsammans med barnet. 

HÄSTKUNSKAP I HÖST  
Till hösten planerar vi att starta upp med hästkunskap på plats igen. Ridskolan 

kommer att boka upp Nya ridhuset under all lektionstid för att där kunna ha 

hästkunskap som inkörning, longering, arbete på töm, hästens delar, kanske ridlära 

där ridläraren rider osv När det blir för kallt att vara där kommer vi istället covid-

anpasssa inglasade läktaren med stolar på avstånd. Det kommer att finnas schema för 

resp ridgrupp sedan väljer du som elev om du vill komma till hästkunskapen eller direkt 

till att göra iordning häst för ridningen.  

Det känns väldigt märkligt att efter att i arbetsår på ridskola ha sagt – kom till 

stallet ofta och stanna länge nu måste säga tvärtom…. Men så är det tills vidare, Kom 

bara när du rider, Max en medföljare per elev. Bra idé att varje ridgrupp skapar sin 

egen messengergrupp för kommunikation/hjälpa varandras barn etc 

Det kommer troligen inte heller i höst gå att vara på ridskolan en hel kväll utan bara 

då man har sin lektionstid. 



Vi tjatar om betalningar… vi ber om igen 

att ni alltid skriver FAKTURANUMMER 

FÖRST när ni betalar något som är 

fakturerat – det sparar oss mycket 

bokföringstid att slippa leta upp vad det är 

som betalats ! 

Om du glömt betala får du en påminnelse, 

med påminnelseavgift som självklart (?!) 

ska betalas, annars dyker den upp igen på 

ny faktura ( med ev ny påminleseavgift på 

påminelseavgiften….) Onödig utgift för dig 

men klubben måste få något för tiden det 

tar att administra det som inte betalas i 

tid. 

Allt som är fakturerat ska betalas till 

bankgiro EJ swish 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

SKÅP I OMKLÄDNINGSRUMMET 
Senast sista läsårsdag ska skåpen vara tömda eller betalda för hela nästa läsår. De 

skåp som inte är tömda/betalda kommer vi att tömma, innehållet läggs i numrerad 

påse i ridhusentre vid det kvarglömda.  Kostnad för läsår 300 kr, betala gärna via 

swish och ange ditt skåpsnummer. Ev lediga skåp kommer sedan att fördelas enligt 

mail-kö. 

 

KVARGLÖMDA KLÄDER slängs/tvättas/skänks bort efter 

terminens slut så ta en titt i ridhusentre om något är ditt… 

 

LOPPIS kommer vi troligen sluta ha, så troligen kör vi extremt billiga 

priser/gratis skänks bort under terminens slut. HÅLL KOLL !  

Loppisen är där dörren står öppen för möjlighet att tvätta händerna i cafe-byggnaden. 



 

STANNA HEMMA OM DU ÄR 

SJUK/HAR SYMPTOM  

HÅLL AVSTÅND  

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA 

 

stanna hemma 48h efter symptom 

som hosta, snuva, halsont, feber  

 

HJÄLP TILL ATT STÄDA AV 

KONTAKTYTOR OFTA, städlista på 

minimum finns på dörrarna på 

toaletten, men torka av handtag 

etc även på andra ställen 

 

 

 

 

Ibland händer det tråkiga saker även i vår 

förening… 
Vi har förstått att ”Rör du så dör du” är någon slags begrepp som för de flesta kanske 
inte betyder så mycket men VI VILL INTE HA DET UTTRYCKT vare sig i tal eller 
skrift i samband med våra hästar och ponnyer. 
Ni får älska våra hästar o ponnyer hur mycket som helst men alla andra får också 
göra det ! 

Du förälder – be gärna att få 
se vad ditt barn lägger ut på 
instagram och Tiktok , 
snapchat osv……. detta är 
redigerade bilder från inlägg 
med foton på hästar 
därifrån- ( vi har tyvärr 
många exempel) 

 
 



HÄSTAR PÅ RIDSKOLAN 
Ruff kommer snart till ridskolan och ska börja vara med på lektioner och gå dagläger. 
Tvåan (heter egentligen Apollo men det har vi ju redan en så då blev det Apollo Två dvs 

Tvåan 😊 ) kommer hem så han är med en vecka på ridskolan plus dagläger. 

Guevara är på väg hem han med. 

 
 
 

LEDIGA HÄSTAR 
 
Magnet: har f.n hälta som kommer och går, har 

konstaterade förändringar ( spatt) i en has och lite antydan 
i den andra, Ska gå på bete hela sommaren i kuperad 
terräng och med kort tå och kilsula för att förhoppningsvis 
bli en framtida promenadhäst. Vill du ta hand om honom 
nu så kan du få köpa honom väldigt förmånligt om han blir 
användbar.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Theo vår fantastiskt goa och snälla 4åriga ponny provar 

nu enstaka lektioner med sin fodervärd. Theo ska inte 
jobba hemma än, utan söker ett hem över vintern där 
han få blanda skogsritter med pass på banan, gärna att 
han kommer till ridskolan och går med när du rider 
lektion då och då. 
 
 
 

Grogue ledig att hyra från augusti. Passar framförallt 

dressyrintresserad ryttare men får hoppa och bör som 
alla hästar även ridas ut i skogen. 
 
 
 

 
 
 
Vi har för många hästar till hösten, därför hyrs en del ut. Det kan bli fler än de här, men vilka 
får vi se efter sommaren.  
Kontakta personalen om du har frågor 



ÖLANDSBERG Åsa &Gert Linnér 

 

TURRIDNING SOMMAR   bokas på telefon bokas via mail li.la@olandsberg.se tidigast 14 

dagar före önskad dag/tid. 370:-  ÖRKS-MEDLEM 300:-  

 
Välkomna till PONNYLÄGER på Ölandsberg med ankomst söndag 21 juni kl 17,00 och 

avslutning Onsdag 24 juni  kl 15,00 då deltagarna får visa lite av vad de gjort och vi 

bjuder föräldrarna på kaffe och bulle.  
  

Boende är i röda stugan och i lillstugan. Täcke o kuddar finns men ta med lakan och 

handduk,  Max 8 delt . Minst en ledare bor tillsammans med er i huset.  

 

Ridvana minst så du vågar och tycker det är kul att galoppera i skogen ☺ Vi kommer inte 

att busrida men inte roligt vare sig för den som är rädd eller för övriga om det blir bromsande 

från all galopp ute.  Avgift 3500:- 

 

Kurs Working Equitation 27/7-29/7 
  
  

Välkomna på WE-kurs med tonvikt på teknikmomentet på Ölandsberg med ankomst 

måndag 27 juli kl 13,00 och avslutning Onsdag 29 juli kl 16,00 . 
  

Lägret är för alla åldrar, Utbildn.nivå från Debutant ( skritt o trav) till Msv - i stort 

sett alla är välkomna att prova denna roliga gren. Våra hästar är väl förtrogna med 

teknikhindren och det finns hästar att tillgå som är utbildade och tävlade upp till 

Msv/Svår.  Egen häst kan INTE medtagas. 
  

Kursavgiften är 3000:-  för full kost och logi samt 4 lektioner - Max 6 delt. totalt 

Om du har eget boende - 2500:- 2 middag , 2 lunch och fika  och ridning ingår. 

 

All anmälan och frågor på all verksamhet  

via mail li.la@olandsberg.se 

mailto:li.la@olandsberg.se
mailto:li.la@olandsberg.se


Sommarverksamhet på ÖRKS 2020 
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) 

15-17 juni Dagläger Junior. Kl 8-

16, 2 ridpass per dag. Ridkunskap: Minst hålla igång och styra i trav samt hoppa små hinder. Pris 1750 kr. Ta med egen 

lunch, kylskåp och micro finns.  

15-17 juni 

Träningskvällar 

seniorer kl 17-21. Olika 

teman, dressyr/WE/Hopp en kväll 

vardera. Pris 1450 kr 

22-24/6 WE/dressyr-kurs Mia, ryttare med egen häst .  

3-5 augusti Dagläger Junior. Kl 8-16, 2 ridpass per 

dag. Ridkunskap: Minst hålla igång och 

styra i trav samt hoppa små hinder. 

Pris 1750 kr. Ta med egen lunch, kylskåp 

och micro finns.  

10 augusti Ridskolestart 

8- 9 /8 Knatteridläger 

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 400kr 
 

Hjälp oss sprida information om knatteridläger 

 till de som ännu inte upptäckt ÖRKS och ridsporten!  

Passar även Miniorer och 

de som vill prova ridsport 

men ännu inte fått plats på 

ridskolan! 



ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE 

 

Har som alla andra fått vila från tävling under våren. Innan tävlingsstoppet hann Josefine Nordh och 

Emma Hangasmaa starta 090 och 1.00 i Giuslaved 

 

Nu är det med vissa begränsiningar ( ex åka max 10 mil) att tävla för de som är födda 2002 eller 

senare, så en del av dressyrlaget åker till Holavedden 6 juni för en start var, vi håller tummen för 

dem och att det blir möjligt för alla åldrar att tävla igen så småningom 



 

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 Ridning 123 510 91 03 

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

