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Tidningen innehåller information 
och rapporter för stora och små 
OCH FÖR FÖRÄLDRAR 

KOM IHÅG 

• STANNA HEMMA OM DU 
ÄR SJUK 

• HÅLL AVSTÅND 

• TVÄTTA HÄNDERNA OFTA 

• KOM BARA TILL DIN 
AKTIVITET OCH ÅK HEM 
NÄR DEN ÄR SLUT 



 

 

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… 

 

v. 42 Tävlingsvecka Hoppning Alla elever rider bana på sin nivå 

24/10 Klubbhoppning 

25/10 RidskoleDM Hoppning Vetlanda, ÖRKS är representerat 

26/10 BUS-aktivitet Lekar i ridhuset 

27/10 BUS-aktivitet Fångarna på ÖRKS 

28/10 Programridning / Cm-dressyr       

29/10 BUS-kampen Frågesport 

30/10 Cm-hoppning 

7/11 Klubbhoppning 

14/11 Lagtävling WE ridskolecup med andra ridskolor inbjudna 

21/11 30+ hoppning, klubbtävling för dig som fyllt 30       

5/11 Klubbdressyr 

1-3/12 Träning för Nuno Avelar på ÖRKS 

20/12 Julklappshoppning, klubbtävling 

v. 52/53/1 Julaktiviter som ingår i ridskoleavgift 

v. 52 ingen vanlig ridning för elever to-fre 

v. 53 ingen vanlig ridning för elever må-ti-on-sö 

Måndag 28/12 TORSDAGSGRUPPER RIDER istället för 24/12 

Tisdag 29/12 FREDAGSGRUPPER RIDER istället för 25/12 

 

 

 

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

OCH MINST TVÅ DYGN EFTER ATT DU BLIVIT FRISK 



ANMÄLAN 
Läs alltid anslag hur du anmäler till respektive aktivitet , exempel kommer här 

Anmälan till läger, kö för ex bli fodervärd/byta fodervärdshäst och alla 

uppsägningar ska ALLTID ske via mail för att gälla. Vi ridlärare har mycket runt att 

hålla reda på så om du i stallet säger du vill bli fodervärd så innebär det inte att vi 

kommer ihåg att skriva upp dig på kö… 

Klubbtävling – du skriver lapp på stallkontoret som ridlärare skriver på, du ansvarar 

själv för att den kommer i brevlådan på stallkontoret och att du vet vad som gäller 

för klubbtävling 

LÄS alltid informationen för respektive aktivitet, både gällande anmälan och 

hur/när du ska betala 

Det enda som inte hanteras via mail är återbud och bokningar av igenridningar, då 

är det klubbens mobil som gäller 

 

 

TELEFON 
Ridskolans mobil är det som gäller, det fasta numret håller på att fasas ut och du 

får bara svar om någon av oss sitter på det vanliga kontoret just då. 

För återbud går bra att skicka sms. Kom ihåg att alltid ange elevens namn då vi 

annars inte vet vem det är som skickat sms. ( Gäller alla sms-kommunikationer då vi 

ibland skickar sms ex till en hel ridgrupp samtidigt så behöver vi veta vem det är 

som svarar) 

 

 

 



Också detta år blir det JULPROGRAM på 
ridskolan! 

I Jul och Mellandagarna kommer 
alla elever att få välja en aktivitet : 
cm-hoppning, we-bana, programridning, 
voltige, hopplektioner, dressyrlektioner, 
we-lektioner, miniorläger 1 dag, 
stallmorgon eller kanske  möjlighet att ha 
”egen häst för en dag”  

 
Om du har förslag på aktiviter så 
lämna in det till din ridlärare eller via 
mail snarast!  

 

Det kommer att finnas flera alternativ för alla och avgiften för denna vecka ingår i 

din ordinarie ridavgift. Är du bortrest finns möjlighet lämna återbud och rida igen 

vid annat tillfälle . 
 

 

Återbud från Höstterminen måste tas igen senast vecka 5 2021.   
 

 

Vecka 6-7 2020 blir det som vanligt tema-aktiviteter där ni som elever får gå 

på så många aktiviteter ni vill. Dessa veckor går inte att 

återbuda - ni betalar bara för en vecka i avgiften och det 

finns aktiviteter för alla men det är INTE bundet till 

ordinarie dag/tid. Även till tema-veckorna tar vi gärna emot 

förslag på vad ni vill att de ska innehålla både gällande det 

som personalen håller i och vilka föreläsare vi ska boka. 

Hovslagare? Nån ridsportkändis? Yogainstruktör? Kanske har 

du kontakter?  

 

 
 

SÖKES 

KLUBBEN VILL HA 

PLASTLÅDOR MED LOCK, OLIKA STORLEKAR, MEN GÄRNA 

STORLEK SOM DE SOM VI SORTERAR FÖRPACKNINGAR  

FÖR ÅTERVINNING I. 

SKA ANVÄNDAS TILL FÖRVARING AV DIVERSE I 

REDSKAPSRUMMET SOM SKA FÅ EN VÄGG MED HYLLOR 



             Våra älskade lektionshästar         ❤ 

 

När dressyrlaget var i Vetlanda 

passade vi även på att hälsa på vår 

pensionär ROYAL som nu jobbar 

deltid på ridskolan där Karin Eckert 

jobbar, Karin som var med och red 

Royal när han som 4åring kom till 

ridskolan år 2000, samma år som 

Castillo och Rabalder kom! 

Vi har också kvar pensionärerna 

Snuitje och Chicago som båda är 

livstidsplacerade i andra hem, pigga o 

glada       

Magnet fick spatt i våras, har en chans 

till utläkning men blir inte ridskolehäst 

igen. Är utplacerad för ev köp om han 

blir ok för lättare ridning, är redan 

bättre än i våras och rids nu litegrann. 

Ungponnyn Theo är uthyrd för 

omväxlande ridning ett år innan han 

kommer hem och börjar sitt jobb som 

ridskolehäst, han är inriden på 

ridskolan i våras av ridlärare och 

elever. 

 

Hemma på ridskolan är nu               

” Restaurangchansponnyerna” Ruff 

och Tvåan i fullt arbete tillsammans 

med de andra.  

Bra jobbat alla som sålde RC ! 

  

Under två månader i höst har alla elever på hästkunskapen jobbat med tömkörning och 

inkörning, för att sedan kunna avsluta med körning då vi nu har fyra helt inkörda hästar och 

fler på gång. Bolero, Spader, Puzzel och Tabris är säkra framför rockard och Ruff, Robin; 

Charlie och Douglas är påbörjade. 

Nu går hästkunskapen vidare med andra ämnen ( fortfarande mest utomhus så ta med 

kläder efter väder) men vi planerar för en KÖRKURS för både ridskoleelever och övriga 

intresserade medlemmar 

NYA HÄSTAR Vi köper när vi hittar bra hästar, så tipsa oss gärna, endast valacker 

Tvåan 



RIDSKOLE-DM I DRESSYR HAR RIDITS I VETLANDA 

Från ÖRKS åkte 4 hästar och 6 ryttare. 

Juniorerna tog full pott då Hedvig Karlsson/Belle vann kategori B, Emelie Akterhed och 

Inez Mattson  som båda red Tabris tog hand om guld resp brons i kat D och Stor häst vann 

Xet med Agnes Hellerstedt och bronset med Valdemar Rösiö. På  plats var även Karneval 

med sin fodervärd Johanna Salminen, det var Karnevals allra första tävlingsresa och en 

bra start! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart är det dags för RidskoleDM i hoppning. Uttagna att åka är Kajsa och Ingrid med 

Toddy, Mathilda och Siri med Douglas OCH Maja och Lexie med Anton, LYCKA TILL och 

HA KUL ! 

 

Nästa år hoppas vi på ridskoleDM även i WE, i år blir det en LAGTÄVLING i 

ridskolecupsprogrammet, anslag är uppe på ridskolans anslagstavla nu. 

En lagtävling kommer gå på ÖRKS 14 november, som ” vanligt” i nuvarande 

tider ingen publik men anmäl dig gärna som funktionär så får du ändå se, prata med 

personal.  

Programmet som rids är Ridskolecup 2019, dressyr och teknik i samma program. I varje 

lag ska det vara två juniorer och två seniorer men du kan anmäla dig själv, personal tar ut 

och sätter ihop la 

Glada pristagare        

GRATTIS allihop! 



RIDHUS OCH RIDBANA 

Ridbanan börjar nu bli riktigt bra efter att först ha blivit alldeles för djup och pulsig (det är 

svårt med underlag!) En del av sanden kördes bort och ersattes med stenmjöl. Nu är det 

endast några mindre områden som 

fortfarande är lite för djupa, därav 

högen med stenmjöl på gårdsplanen som 

ska ut och blandas i de områdena. 

 

Ridhuset, det gamla har fått påfyllnad av 

underlag och nu jobbar vi på med 

försäljning av julkalendrar för att kunna 

isolera taket så det blir en bättre 

inomhusmiljö där, Framförallt svalare på 

sommaren och mindre ljudstörning när 

det regnar. 

 

 

Det är VIKTIGT att alla som rider och föräldrar hjälps åt att mocka på alla ytor så 

ridunderlagen håller bättre. Skottkärror /baljor ska tömmas innan de är överfulla och 

parkeras tillbaka på ett säkert sätt – för att inte hästar som går nära ska riskera fastna i 

handtagen. VIKTIGT! Se bilder  

RÄTT  

Handtag in mot hörnet,  

säckkärran inte närmare  

väggen än att det går att 

 luta när man ska köra iväg.  

Tunnan max halvfull innan 

 den ska tömmas 



NYA RIDHUSET INGÅNGAR mm 

Hästarna går in genom den lilla skjutporten som är mot det andra ridhuset. Personer utan 

häst stör verksamheten mindre om ni går in genom den lilla dörren mot ridbanan. 

Lampor – normalt tänd bara på knappen märkt 4, det räcker. Lamporna i detta ridhus måste 

släckas manuellt och tar sedan 10-15 min innan de går att tända igen. Om du kommer när 

någon precis släckt kan du alltså istället trycka på den andra knappen. 

Nya ridhuset har även en vattenkran mot utestallets hage som är enklaste sättet fylla vatten 

till dem 

 

POÄNGJAKTEN  

Alla elever inskrivna i ridskolegrupp med hästkunskap samlar automatiskt poäng i 

tävlingsklass på klubbtävling på både egen och skolhäst.. Man får även tillgodoräkna sig 

lokala tävlingar, men då måste ryttaren själv redovisa resultat via mail till klubben . I mailet 

ska anges datum och resultat i form av % i dressyr och WE resp felfritt eller antal fel i 

hoppning. 

 

BLÅTT KORT kommer bli ett krav för klubbtävling med skolhäst från 1/1 2021, bla 

ett prov i KORREKT HÄST OCH SADELVÄNLIG UPPSITTNING. Är du osäker på vad det 

är, be om att ni har det på er hästkunskap!  

 

 

STALLVÄRDAR  Hjälper elever 

och ridlärare, mockar och packar foder. Vi lär 

dig det du behöver! I utbyte får du poäng 

som går att använda till verksamhet 

 

 

SMÅ DAGLIGA FIX  som alla som vill kan hjälpa till med är 

Städa runt matplatser i hästarnas hagar – ren halm läggs tillbaka, 

blöt körs bort med skottkärra. 

Kratta/mocka mellan stall och ridhus ( och i ridhus och på ridbana 

såklart)  

Kratta ytterkant ridbana/ridhus ” Spåret” som inte ska vara något 

spår som syns 

   Tack på förhand! 



Vad händer och har hänt…. 
TACK till er som jobbade under semestern med att bygga om i lilla stallet, förstärka/byta ut 

bärande stolpar och göra både box och spiltor större ( och foderkammaren mindre) Tack till 

fam. Agnes/Lilly Hellerstedt och fam Ronja Karlsson mfl 

Som vanligt skurades och målades även övriga stallplatser, det som återstår är golvet i stora 

stallet, det är halt så nu är gummimattor beställda med beräknad leverans v. 46/47 

 Vatten Utestallet har fått en vattenkran och 2 vattenkoppar till, Det finns vattenkran i nya 

ridhuset för att enklare vattna där och dra slang till utestallets hage Vinterhagen för flocken 

och lösdriften kommer att få elvärmda ledningar och vattenbalja med flottör så det fungerar 

även på vintern med en mindre arbetsinsats än nu.  

Hårda mat-ytor i hagarna och omläggning av ridbanan - Tack BJÖRNS MASKIN AB. 

Det händer och har hänt massor av stort och smått fix under sommaren och hösten, nytt kök 

( Gillberg) plant golv på logen ( Larsson & Lyxell) , golv i containerstall ( Peter K)   

FIXARDAG 17 okt där massor av små och stora projekt gjordes. TACK alla ni som jobbade 

i det vackra vädret (vi var så många så vi får köra ”ingen nämnd och ingen glömd)  

Ett särskilt TACK till Gunnar Gillberg ( även om vi tror Siri låg bakom ☺) för vår nya mycket 

pålitliga häst ”GUNNAR” – även han döpt efter sin upphovsman liksom Stefan och Mats.  

Snart kommer YLAB – då ska gaveln på ridhuset renoveras, vi får en ny kontorsingång, foderbingar 

ska byggas, lösdriften förstärkas med ett ”fack till”, ev ny ingång till inbyggda läktaren och lite annat 

smått o gott. 

Tävlingar  bl.a har vi genomför DM i WE trots coronatider och lite andra småtävlingar. 

Tack till alla ni som jobbar som funktionärer!  Vi behöver bli fler som vill vara med- som 

funktionärer men också för planering och organisation före tävlingsdagarna. På ÖRKS är det 

helt ok att anmäla sig som frivillig ;) 

BUS vår barn o ungdomssektion jobbar på mot målet en ny ponny! 

Alldeles säkert har vi glömt räkna upp någon som gjort ett 

värdefullt bidrag till vår verksamhet/ anläggning men försök 

att inte vara inte ledsen för det - gå in på vår 

anläggning med den stolthet som ni 

medlemmar alla ska känna över att vi uträttar 

så mycket gott tillsammans på  

Världens Bästa ÖRKS ! 



Julkalendrar 

Det går fortare än ni anar till jul!  

6 st per elevfamilj delas nu ut på ridskolan, inget säljkrav men läs informationen noga 

vad som gäller. Vi har tidigare år sålt fantastiskt många, säljarna på Folkspel är 

imponerade, så vi hoppas både elever och övriga medlemmar säljer bra även i år. 

Julkalendrar är en av de få säljaktiviteter som delas ut till alla och det är även en 

säljtävling där den som sålt mest får en Lyxig privatlektion, de två därefter får en 

privatlektion 30 min med valfri ridlärare, de 3 därefter får en ridbiljett. 

 

 

 

BINGOLOTTER 

till uppesittarkvällen  

Finns att beställa på klubben, vi tar hem så många ni vill ha. Du kan även få en ”bunt” 

och försöka sälja ex utanför nån affär (och då returnera de du inte fått sålt). 

Kontakta Josefine 



RESTAURANGCHANSEN   

Är inte bara på restaurang du får rabatt utan 

många olika sätt gör det lätt att tjäna in 

kostnaden. 

Nästa Restaurangchansen gäller från 1 februari 

men börja gärna ta upp beställningar redan nu. Vi 

får hem dem 2 februari och delar ut två per elev 

som vi tror ni kan sälja. 

 

NEW BODY   

Eftersom vi fått frågor om vi säljer igen så gör vi 

såklart det! Några har redan skrivit upp sig på 

anslagstavlan att de vill sälja TACK till er. Om någon 

mer vill sälja kontakta Mia (maila orks@orks.nu). Inget minikrav för dig som 

säljare, men vi måste ha minst 8 som säljer via kataloger och egna webshop. 

Passa på att fylla på i garderoben – och kanske köpa användbara julklappar!  

New Body har utökat sitt sortiment med underkläder för flick och pojk samt 

gästspel med ex kryddor, doftljus etc ( olika beroende på katalog) 

 

BINGOLOTTER 

Har vi bara hemma på klubben till storhelger, MEN du stöttar oss om du köper 

bingolotter på ”Krysset Lanthandel” den lilla trevliga mataffären i Ölmstad. 

Affären ligger vid rondellen ( som tidigare var just ett kryss …)och har fokus på 

närodlat och ekologiskt och en manuell ost- och charkdisk. 

 

Vid Krysset finns även behållare för förpackningsåtervinning så ta gärna med 

från ÖRKS Vi jobbar på att återvinna alla förpackningar, stora vita plastlådor 

för detta finns i fiket, i köket, på inglasade läktaren. Kanske kan du ta en sväng 

medan ditt barn rider eller ta med på vägen när ni åker hem? 

 

mailto:orks@orks.nu


Alla DM medaljer i WE till ÖRKS!! 

När DM i WE reds på hemmaplan i september så blev det full pott för ÖRKS bland 

både juniorer och seniorer och dessutom massor med duktiga ridskole-ekipage! 

 

Junior DM full pott 

med våra duktiga 

skolhästar!  

 

Guld Agnes 

Hellerstedt med 

X:et 

Silver Inez Mattson med Galax 

Brons Emelie Akterhed med Tabris 

 

Senior DM där det även blev full pott med 

personal på alla pallplatser!  

Guld Mia Säwe med MrG 

Silver Rebecca JE med Douglas 

Brons Åsa Linnér med Gaborone 

 

 

 

DAJM CUP 

WE Teknik och speed, LC- Svår 

klass alla tävlar mot alla med 

koefficientsystem. 

Andra året, och Rebecca får 

behålla vandringspriset ett år 

till!  

Alla red mjuka fina ritter, vi 

ridlärare är så stolta över våra 

elever! Några fler är nu redo 

för att träna lite mer på hur 

man rider speed.  

Grattis till pristagarna och till alla fina ritter!! Fullständiga resultat finns på hemsidan 



 

Prova på/Kom igång 5 ggr 

Tisdagar eller söndagar beroende på 

vad vi får anmälda till. 

För dig vuxen/tonåring med lite vana 

finns plats på tisdagar kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniorgrupp där förälder eller annan vuxen är med och leder.  

Söndagar fullt med kö, men det finns plats varje eller varannan FREDAG kl. 15.00-16.00 



FOTO OCH FILM på lektion/träning och fri ridning 

Kan vara ett bra sätt att komplettera träningen, men det gäller att du bara 

filmar de som vill bli filmade och aldrig lägger på sociala medier om inte ALLA 

som syns godkänt det ( gäller alltså även om de skrittar förbi eller står i ett 

hörn)  

Ge & Ta 

I rummet mitt emot stalldörren, där man tvättar händerna… 

Där finns en liten ”Give and Take”  med ryttarkläder. Det 

innebär att du kan ta det du behöver, och lämna sånt som 

du inte längre behöver/vuxit ur osv. Viktigt är att det du 

lämna är helt och rent. Hjälps åt att hålla ordning på hyllorna!  

 

Du vet väl att vi är enda ridskola i Jönköpings 

kommun där du får både ridning och hästkunskap 

varje gång och att du därför får mycket mer hos 

oss. Vi vill vara en hästskola, inte ”bara” en 

ridskola 

 

 

 

 

Efter flera inställda träningar pga coronaviruset så var Nuno Avelar äntligen hos oss och 

höll träningar i oktober igen. Som vanligt inspirerande och motiverande för ryttare på olika 

nivåer. Flera av skolhästarna deltog också. Vi har lyckats få till en extrainsatt träning 1-3 

december, den blev snabbt full, ännu mer full och nu är det kö till träningsplatserna. Men ni 

som inte fick plats, inte vill rida träningen men ändå lära mer kommer att kunna vara med 

på läktaren ( med avstånd såklart), 50 kr per dag för medlem, 100 kr för övriga 



Höstlov på ÖRKS 
Till alla aktiviteter gäller att du måste anmäla, samt att du kommer till   

din aktivitet och åker hem efter. Det går inte att stanna kvar till 

kvällens ridskola. Samt som vanligt, stanna hemma om du är 

sjuk, tvätta händerna när du kommer, innan du åker och var 

utomhus så mycket som möjligt.  

Vi måste ha regler för att kunna fortsätta ha verksamheten igång 

nu i coronatider. 

För oss som är ridlärare känns det verkligen extra 

konstigt att be er komma sent och åka hem direkt, i 

alla år har vi jobbat mot det motsatt – kom tidigt 

och stanna länge. Stallet fungerar inte längre som 

fritidsgård, det blir heller inget lovfritids med ungdomssektionen i år. 

 

MÅNDAG 26/11 kl. 13.30-14.30   LEKAR I RIDHUSET med BUS, fotboll med 

STORA bollen, käpphästhoppning, Flaggan mm   20 kr  

 

TISDAG 27/11 kl. 10-12 FÅNGARNA PÅ ÖRKS Femkamp med BUS  

      20 kr 

TORSDAG 29/11kl. 13.30-15.30 FRÅGESPORT om ÖRKS och hästar som ingår i 

BUS-kampen     40 kr 

Ovanstående aktiviteter ordnas av vår duktiga ungdomssektion BUS som samlar in 

pengar till en BUS-ponny.  

Anmälan gör du till dem på deras instagram ©olmstadrksbus eller på anslagstavlan i 

stallet 

 

ONSDAG 28/11 PROGRAMRIDNING ” Cm-dressyr” 

Första start kl. 11.00 

Alla nivåer, du väljer ditt eget dressyrprogram. Anmäl på stallkontoret,betalning via 

aktivitetsswish i samband med anmälan.  Ridskoleelev ska önska minst tre hästar, kom 

ihåg att skriva vilket program du ska rida.  

Du blir bedömd med protokoll och alla med ledare samt övriga på 58% eller mer får 

rosett. Max 25 starter         170 kr /start 

 

 

FREDAG 30/11 Cm-HOPPNING 

Samling 9.30, häst borstad innan, Första start 11.00 

20-70 cm, Ridskoleryttare ska önska minst tre hästar, du kan önska höjd, ridlärare 

bestämmer.  

Anmäl på stallkontoret och betala i samband med anmälan. Rosett till alla med ledare 

(20-30 cm) och övriga som är felfria.  Max 25 starter 170 kr 

 



Serier 2021 
Årets lagtävlingar är precis slut, vi har haft dressyrlag stor häst div 2 ( LB:3/LA:3) som efter tre 

omgångar slutade precis utanför finalplats. I laget har Josefine Nordh/Conrad ridit alla tre 

omgångarna ,Ida Nygren/Bravo,  Agnes Hellerstedt/X:et  ,Rebecca J Engh /Douglas, Mia Säwe/MrG  

två var och Sophia Annemalm/Felicio har ridit en. Extra kul att laget i två av omgångarna innehållit 75 

% lektionshästar! Vi har fina skolhästar! 

Nu blickar vi framåt mot 2021, det är dags att gå in på Smålands Ridsportförbund och läsa om 

serierna och sen anmäla via mail till klubben vad just du vill vara med och rida. Skriv in helgerna i 

kalendern direkt. Klubben betalar lagavgift och hästhyra om du rider skolhäst men vill i gengäld att 

det verkligen blir av med fullt antal deltagare och att lagdeltagarna ställer upp för klubben på ex 

städdagar och vid hemmatävlingar som man inte rider själv.  

Vi behöver ju också lagledare såklart. 

Dressyr  

Ponny div 3 går i LB:1, vecka 14,17,20 

Stor häst div 3 LB:1 och LB:2, vecka 16,19,22 

Hoppning 

Ponny div 3 LD, LD+ 

Stor häst div 3 90, 95cm och Gärdesgårdsserie

 

 

 

 

 

 

Andra klubbar jagar ryttare inför nästa säsong och erbjuder 

ibland både det ena och det andra…. Det gör inte vi - inte för att vi inte vill utan för att vi inte 

kan ta pengar från vår huvudverksamhet till privata tävlande ryttare som har råd att ha egen 

häst.  
Vi hoppas att du har ditt hjärta hos ÖRKS där du fått din grund och 

stannar hos oss som licensierad tävlingsryttare . 

Vi har t.ex. dressyrryttaren Ida Andersson och hoppryttare Emma Hangasmaa som båda 

börjat som nybörjare hos oss på ÖRKS och nu i fortsatt tävlande i vuxen ålder är trogna sin 

moderklubb trots att det är många år sen de deltog i lektionsverksamheten - det tycker vi är 

väldigt roligt. Tyvärr har vi under årens lopp också fått fungera som ”plantskola” till andra 

klubbar vilket inte är lika roligt även om vi vet att ryttarna fått grunden till framgång hos oss.  

 

Skickar vi ut lag från ÖRKS betalar vi alltid lagavgifterna och är det lektionshästar med så är 

hästhyran gratis.  Vill ni licensierade ryttare gå ihop och ordna aktiviteter t.ex. tävlingar där 

överskottet öronmärks till era jackor, träningar mm så stöttar vi sådana initiativ till 100%.  

 

Vi är övertygade om att ni ÖRKSryttare är ett härligt gäng som har bus-kul när 

ni är tillsammans ute på tävlingar – missa inte den goa sammanhållningen ☺ 



TEAM ÖRKS 
Vi fortsätter satsningen på TEAM ÖRKS men har inte längre möjlighet till bidrag utan 

kostnad måste betalas av ryttaren ( f.n 340 för junior och 400 senior per 2 ggr kurs) 

TEAM ÖRKS är för alla våra ryttare, både egen häst och på ridskola på olika nivåer. För dig 

som helt enkelt vill träna lite mer och kanske tävla nu eller senare.  

Vi kör kortkurser på fredagar, i olika grenar Dressyr, Hoppning och Working Equitation (WE) 

Du vet väl att man bör rida ca LA i alla grenar innan man specialiserar sig? Så passa på 

och var med på olika teman. 

 

     

KLUBBJACKA 
Finns nu att beställa, anslag på anslagstavlan i stallet. Du kan se hur de ser ut på Nova 

Tradings hemsida. Alla jackor har klubbens logga på framsidan, sen kan du välja om du vill 

ha TEAM ÖRKS tryckt på baksidan.  

 

Viktigt att ”Tävla bra” med respekt för  

medtävlare, häst och funktionärer.  
Resultatet är inte hela sanningen vid tävling 

även om det är kul att få med rosetten hem. Ibland är 

känslan toppenbra fast resultatet inte visar det men försök 

då sug på karamellen ändå och var nöjd med din och 

hästens prestation.  Om du känner du gjort misstag under 

ritten – bryt inte ihop förrän du sett resultatet – det kanske 

inte var så illa som känslan?   Låt ingen annan sätta dina 

mål och försök se att det överskuggande målet är ” HA KUL 

☺ ” 



ÖRKS TÄVLINGSRYTTARE 

 

Efter tävlingstoppet pga corona startades tävlingar först för juniorer och senare även för 

seniorer. Nu går tävlingar ”som vanligt” men med restriktioner max en medföljare per häst 

och ingen publik. Så vill du se tävling – anmäl dig som funktionär! 

Hoppning 

Emma Hangasmaa har flera segrar i 90 cm med många starter och placeringar i 100 

Dressyr 

Josefine Nordh flera placeringar i LB:2 och LB:3 samt över 63% i LA:3 med Conrad 

Ida Andersson seger o placeringar i LB:2,LB:3 och LA:3 72% ! 

Mia Säwe godkända ritter över 63 % i LB:3 och LA:3 med MrG 

Working equitation 

Rebecca JE har vunnit Msv med Douglas både i Linköping och hemma, samt tvåa i 

seniorDM 

Agnes Hellerstedt med Xet har placering i LB och junior DM 

Josefine Nordh placering i LA 

Inez Mattson med Galax har vunnit LC och var 2a i juniorDM 

Emelie Akterhed med Tabris har placering i LB och var 3a i juniorDM 

Mia Säwe har flera segrar i LA med MrG och vann seniorDM samt placerad 2a i svår 

klass med Akropolis i Linköping 

Åsa Linnér med Gaborone var 3a i seniorDM 

Utöver dessa har vi en mängd ryttare som gjort bra och godkända ritter på olika 

nivåer, Åsa Saletros/Danesa, Sophia Annemalm/Felicio, Hedvig Karlsson/Belle,  Åsa 

Linne´r/ Felicio o Gaborone, Johanna Nygren/Esperto och ännu fler som gör jämna 

stabila resultat samt en del nya WE-ekipage!  

Ny tävlingsryttare för ÖRKS är Johanna Nygren som tävlar WE i medelsvår och svår 

klass, nu med Esperto. ÖRKS är troligen (rätt säkert) enda klubben i Sverige som har 

4 ekipage i svår klass detsamma i medelsvår och fler på väg upp! 

 

Fler tävlingsryttare som placerat sig? Det är svårt ha koll, skicka gärna resultat/bilder som 

vi får använda när du tävlar Messenger Mia Maria Säwe eller Whatsapp 0705581315 



 

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

