ÖRKS-Nytt
Medlemstidning för Ölmstad Rid & Körsällskap
Nr 4 2020

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. Justerat pga Pandemi.
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…
v. 52/53/1

Julaktiviteter som ingår i ridskoleavgift (1 per lektionstillfälle/v)

v. 52

Vanliga lektioner för MÅNDAG och TISDAG

v. 53

ingen vanlig ridning för elever må-ti
Vanliga lektioner ONSDAG
TORSDAGSGRUPPER rider MÅNDAG 28/12 sin ordinarie tid
FREDAGSGRUPPER rider TISDAG 29/12 sin ordinarie tid

v. 1
v. 6 och 7

rider alla som vanligt, även röd dag
vilar som vanligt hästarna och eleverna har på TEMAVECKAN tillgång till så många
hästkunskapslektioner som ni vill- se annan sida

v. 6

fre-söndag Träning för Nuno Avelar

KOM IHÅG
Det har nu hänt ett par gånger att barn
kommer till Stallet trots att en förälder
eller syskon har testats för COVID19
och ännu inte fått svar. Det gillar vi självklart inte!
STANNA HEMMA VID MINSTA MISSTANKE HOS
ER SJÄLVA, NÅGON I SAMMA HUSHÅLL ELLER
OM DU TRÄFFAT NÅGON SOM ÄR SJUK,TILLS
NEGATIVT TESTSVAR ERHÅLLITS!

• STANNA HEMMA OM DU
ELLER NÅGON I FAMILJEN
ÄR SJUK OCH TVÅ DAGAR
EFTER ATT NI BLIVIT FULLT
FRISKA
• HÅLL AVSTÅND
• TVÄTTA HÄNDERNA OFTA
• KOM BARA TILL DIN
AKTIVITET OCH ÅK HEM
NÄR DEN ÄR SLUT

BINGOLOTTER till
uppesittarkvällen
Finns att köpa på klubben fram till 23/12

Nyårsbingo finns också!

Presentkort
På Ridning, vanliga lektioner, privatlektioner och lyxiga enstaka eller
paket köper du genom att maila och betala på swish så skriver vi ut
presentkort.

Passa på att köp 5-pack privatlektioner med 5% rabatt nu
före prishöjning 1/1 -2021
Unna dig själv eller någon annan att rida mer! Med omställd hästkunskap finns fler
möjliga tider på e.m/kväll.

Julkalendrar
Tack alla medlemmar – ni har som vanligt sålt fantastiskt bra med julkalendrar. Vi
beställde hem fler, så de går fortfarande att köpa! Du missar inga vinster för att halva
december gått, det blir bara fler rutor att skrapa samma dag

Minst 6 priser kommer
att delas ut i
säljtävlingen

Pandemin påverkar föreningens ekonomi negativt.
Vi har fått stänga café, minska på extra aktiviteter, ställa in tävlingar, inga nya
vuxengrupper, inga parallella lektioner osv. och bara för läsårets 2 första
månader hamnade resultatet på

-100 000 kr

trots att vi kunde starta 3 st nybörjargrupper för barn.

Troligen blir prognosen för kvartal 4 minst lika illa. Och det är illa eftersom vi
har minst en stor investering framför oss i form av renovering av taket på stora
ridhuset. Vi ligger efter med ganska mycket renoveringar efter bygget av nya
ridhuset som vi nu dessutom inte kan nyttja som det var tänkt då vi inte kan
dubblera grupper, starta voltige, gymkhana, ha intensivkurser osv.
Vi är också i läget att vi inte kan starta några nybörjargrupper och Svenska
Ridsportförbundet har just beslutat att ridskolerestriktionerna gäller till 30/6
2021 och att ställa in all tävlingsverksamhet utom för barn och Elit samma tid.

RESTAURANGCHANSEN
ÄR VIKTIGARE ÄN
NÅGONSIN FÖR OSS !
Om vi ska kunna följa planen att isolera taket på
stora ridhuset så måste vi hjälpas åt att sälja
restaurangchanser i mängd.
Det är inte bara på restaurang du får rabatt utan i
affärer, gym, frisör, badhus osv vilket gör det lätt att tjäna in kostnaden.
Föreningen får behålla minst halva summan dvs 130:-/häfte vilket ger oss ett
riktigt bra tillskott. Föregående år sålde vi nästan 500 st- kan vi slå det vore
det underbart.
Nästa Restaurangchansen gäller från 1 februari 2021 men börja gärna ta upp
beställningar redan nu. Vi får hem dem 2 februari och delar ut två per elev
( en APP och ett fysiskt häfte- det går bra att byta). Vi hoppas och tror att ni
kan hjälpa oss sälja minst de 2 och gärna flera! Självklart blir det säljtävling
både individuellt och MELLAN GRUPPERNA.

VALBARA AKTIVITETER VECKA 51/52/1 - 2020

Tisdag 22 dec Ordinarie Tisdag

Reservation för att vi kan ställa in med kort varsel vd få anmälningar.
OBS LÄMNA ÅTERBUD OM DU INTE KOMMER.

Onsdag 23 dec

Jul 24-26 dec

OBS Inga onsdagslektioner
16,00-16,45
JUNIOR - skritt o trav Bommar
16,45-17,30
Bomarbete/Hopp Junior alla gångarter
17,30-18,15
Bomarbete senior alla gångarter
18,30-19,15 Hoppning junior/senior

Hyra av ridskolehäst + Fodervärdar

( torsd-lördag)

ANMÄLAN ENLIGT SÄRSKILD INFO !

FÖRÄLDRAMEDVERKAN KRÄVS!

19.15- 20 Hoppnign junior/senior

Tisdag 29 dec
OBS inga tisdagslektioner
14-15 Voltige
15-16 Voltige
15.30-18 ORDINARIE FREDAG
istället för juldagen
18.00-18.45 Junior alla gångarter Dressyr
18.45-19.30 J/Sr alla gångarter Dressyr
19.30- 20.15 Senior Dressyr

Måndag 21 dec Ordinarie Måndag

Söndag 27 dec

Måndag 28 dec

OBS Inga SÖNDAGSLEKTIONER
16,00-16,45
JUNIOR - skritt o trav WE
16,45-17,30
JUNIOR- alla gångarter WE
17,30-18,15
J/SENIOR - alla gångarter WE
18,15-19,00

OBS inga måndagslektioner
8-10 Stallmorgon max 8 delt
15.30 Minior-ridning med förälder
16.30 ORDINARIE TORSDAG
istället för julafton

SENIOR -alla gångarter WE

Onsdag 30 dec
samling 8,30- 1a start 10,00
CM-HOPPNING
20-80 cm
16.30-21.00 Ordinarie
Onsdagslektioner

Nyårs 31/12-1/1

Lördag 2 jan

OBS Inga torsdags/fredagslektionerlektioner
Nyårshyra av ridskolehäst
8-13 Fodervärdar
ANMÄLAN ENLIGT SÄRSKILD INFO !
FÖRÄLDRAMEDVERKAN KRÄVS!

WE-RIDSKOLECUP Ridskolemästerskap
För alla som rider alla gångarter
13,00 samling
14,00 första start

Söndag 3 jan

Måndag 4 jan

Tisdag 5 jan

Onsdag 6 jan Trettondagen

9.00-10.30 Manöverkörning
10.30-12 Manöverkörning
15.00-20.00
Ordinarie Söndagslektioner
istället för 27/12

14.15-15.00 Gymkhana Skritt o trav
15-15.45 Gymkhana alla gångarter

samling 8.30 1a start 10,00
Extra Cmhoppning
15.00 Kurs

15.00 KURS

Lektioner som vanligt

Lektioner som vanligt

Lektioner som vanligt

HÄSTKUNSKAPEN 2020-2021
Trots pandemin har vi under första delen av HT kunnat följa vårt läsårsupplägg med
Hästkunskapslektionerna då vi kunde jobba med selning, tömkörning och körning och då
vara utomhus.
När pandemin sen ökade igen och vi fick fler restriktioner avseende antal personer på plats,
att förhålla oss till har vi fått ställa OM ( inte in) Hästkunskapslektionerna och skicka er
länkar till filmer och annat material som vi hoppas ni tagit och tar del av. Repetition är
kunskapens moder som ni alla vet.
Vi försöker hålla våra register uppdaterade men det är inte så lätt så om du INTE FÅTT VÅRA
MAIL OM HÄSTKUNSKAP var snäll och skicka oss ett mail så löser vi det. Den adress som
används är den som registrerats av oss, dig själv eller annan förening i Idrott-on-line
(Idrottens gemensamma medlemssystem). Tyvärr kan vi bara ändra till rätt där om sen
annan förening ändrar igen så ser vi inte det.

FÖRÄLDRATRÄFFAR blir FÖRÄLDRAINFO
Av naturliga skäl klara vi inte att genomföra det nu under januari som vi ofta gjort men vi ska
försöka göra en livesändning eller en inspelning där vi skickar länk till framförallt er som är
föräldrar till de yngre barnen som börjat rida under 2020. Den kommer troligen på samma
mailadress som är Hästkunskapsutskicken.

JULHELG och JUL O NYÅRSHYRA
Vi behöver er hjälp att fixa stallet över Jul o Nyårshelgerna och därför släpper vi också ut
våra hästar för JULHYRA mot att ni tar ett pass i stallet över helgerna. Fodervärdarna har haft
förtur på hyra men nu är det öppet för alla att anmäla på lediga hästar och teckna sig på ett
pass som delbetalning för hyran över jul och eller nyår.
Om man inte vill hyra häst men ändå kan tänka sig hjälpa till får du motsvarande poäng som
finns på ditt pass på ditt aktivitetskonto och kan använda det till tävling, ridavgift,
privatlektion eller nåt annat kul.
I dagsläget är det några pass på julafton och nåt pass nyår kvar att lösa. Hjälp till så
personalen kan få sin väl behövda ledighet.

Vi hade räknat med att kunna
ha mycket mer verksamhet
och därför har vi detta år 2 extra hästar. Ranchboxarna är
permanenta för daguppstallning av lösdriftshästar efter lilla stallets
ombyggnad (Återigen Tack Hellerstedt , Karlsson o co)
Nu blev det som det blev med pandemin och våra hästar är ”för
många” för sina kostnader (skötsel, foder, strö, hovslagare, veterinär,
försäkring osv). Vi stod nu inför alternativen att hyra ut några hästar
så de lämnar anläggningen eller att under i alla fall en kortare period
dubblera fodervärdarna för att öka intäkterna.
Valet föll då på att låta fler få prova på att vara FV under jan-mars i
första hand. De hästar som nu får dubblerade FV på lördagar är
Spader, Karneval, Rebus, Cheenock och Guevara och dessutom får
Bolero endagsfodervärdar bland knattar o nybörjare så han blir
ompysslad och omskött varje dag.
Vi hoppas att både ni nuvarande FV och de som får prova tycker det
här är en god idé istället för att hyra ut några externt (inte alls säkert
eller troligt det gällt de som nu får extra FV). Vi hoppas också
självklart att ni kan kommunicera med varandra om lördagsridningen
så både nuvarande och nytillkommen fodervärd blir nöjda.

Det blir endast Privatlektionspriserna som höjs i januari som det nu
ser ut. En ökning med 10-20 kr/ tillfälle beroende på val är planerad.

TEMAVECKOR VECKA 6 och 7
Dessa veckor kommer att bli lite annorlunda detta märkliga år men vi ska försöka göra det så
bra vi någonsin kan, med din hjälp!

Vecka 6 och 7 VILAR våra lektionshästar, det är alltså inga vanliga lektioner dessa
veckor. Hästarna passar på att ”gå till tandläkaren” och att få sin årliga vaccination mot
influensa och ev stelkramp och de får en välbehövlig paus precis när fällningen av vinterpäls
tar fart och sommarpälsen ska sättas .
Under dessa 2 veckor ordnar vi många temaaktiviteter . Alla elever betalar för 1 lektion
under dessa 2 veckor, men får närvara på så många man vill.
det går inte att lämna
återbud för igenridning senare. Ridskolan ordnar aktiviteter framförallt v 6 och våra ideella
krafter i Barn& o Ungdomssektionen BUS brukar ordna roliga grejer v 7.
Vecka 6 kommer det att bli lektionstillfällen med start 16,30 resp 17,30 och en lite större
aktivitet/föreläsning kl 19,00. Troligen blir det fysisk närvaro i begränsade grupper 16,30 o
17,30 och digital närvaro kl. 19,00 via Teams eller Zoom. Hästarnas löshoppningsshow ska vi
försöka sända digitalt söndag v 7 dvs dagen innan vi startar ridlektionerna som vanligt igen.
Anmälan till dessa aktiviteter måste göras i förväg så vi kan reglera antalet deltagare precis
som nu till Jul. Vi kommer att anslå schema precis som vi nu gjort inför julveckan och ni
kommer att få anmäla på olika sätt till olika aktiviteter. Prel schema:

veckodag 16,30
17,30
18.30
Måndag Rykta,fläta och
Att ha egen häst
knoppa
Tisdag
Ponnypromenad Käpphäst –
Sits och
ridsportens grenar balansträning
Onsdag
Hästskötsel
Ryttarens
Hovslagare
hjälper
Torsdag Att börja tävla
Hästens
Dressyrutrustning
rörelser ex
skänkelvikning
Fredag
Ryttarens
Ponnypromenad Blått kort hjälper
kurs
Söndag
15.30 1Städa o
16.30 Ryttarens 17.30 Gör
diska åt hästen
hjälper
hästen fin (för
tävling)
Digitala föräldramöten prel. v.7

19,00
Ridlärarna rider
Veterinären
berättar
Hästens målade
anatomi
Häst-tandläkare

18.00
Mockningskurs
Hur man släpper in

POÄNGJAKTEN
Tävlingsåret 2020 blev både märkligt och kort, men vi kommer dela ut priser i
poängjakten för ridskoleryttare ändå så du som tävlat lokalt/nationellt kom ihåg att skicka
in dina resultat till ÖRKS-mailen senast 23/12
Skriv vem det gäller tävlingsplats, datum för tävling och resultat i form av % /antal fel.

ÅRSMÖTE
För föreningen kommer att ske 27 Februari kl. 11,00. Digital närvaro kommer att bli
möjligt och kanske t.o.m. enda sättet.

MEDLEMSAVGIFT 2021
Faktureras till alla som varit medlem 2020, vänta med betalning tills du fått fakturan.
En liten höjning beslutades vid föregående årsmöte pga ökade kostnader föreningen får
betala till Svenska Ridsportförbundet och för försäkringen för alla våra medlemmar som
ingår.

TIDIGARE NUMMER av ÖRKS-NYTT HITTAR DU
PÅ HEMSIDAN
Klubbtidning – ÖRKS – Ölmstad Rid & körsällskap (orks.nu)
DÄR FINNS MÅNGA NUMMER ATT LÄSA OM VAD SOM HÄNDER PÅ ÖRKS

Som en del av er noterat är nu renoveringen av gaveln på ridhuset äntligen påbörjat!
Bygget påverkar bara eventuella ryttare på dagtid (som då kan välja lilla ridhuset om de
vill)
De kommer även bygga en foderhäck till utestallets hästar, så även de kan få fri tillgång
på halm i hagen som stora flocken har

ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE
- Har av förklarliga skäl inte varit ute och tävlat, dock hann
josefine/conrad ut och hoppa felfritt i 90 cm innan det blev tävlingsstopp
igen.
Inför nästa år är (just nu) gällande regler frånsvrf att tävlingar får
arrangerras för ryttare 15 år och yngre samt elit, dvs landslagsryttare, de
som kvalat till sm/rm och de som har sin huvudsakliga inkomst via ridsport.
Men som ni vet i pandemitider kan det ändras snabbt vad som gäller…
Det ordnas en del digitala tävlingar , ex dressyrprogram via instagram och fb,
samt en julutmaning we som de som tränar we på måndagar ska vara med i.

Lediga platser
Finns på we-träning måndagar kl. 20.15, samt enstaka platser för seniorer
och juniorer som vill rida fler gånger i veckan, kontakta ridskolan via mail

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

