
HELT GRATIS FÖR DIG MEN GER OSS INTÄKTER I PENGAR :  

SVENSKA SPEL- GRÄSROTEN – registrera ÖRKS 
som en av dina favoriter (du kan ha 4 st)  i 
Gräsroten ( Lotto, Tipset m fl. spel) så får vi del 
av 50 miljoner som delas ut till idrottsföreningar 
varje år ! Det kostar dig bara ett knapptryck! 

SPONSORHUSET- anslut din dator/padda/telefon 
och du blir påmind när du handlar på nätet av 
ett företag som både ger dig rabatt och 
föreningen sponsring!  

 

Självklart har vi också: 

BINGOLOTTER och SVERIGELOTTER – våra säljs 
på KRYSSET- den fina lilla lanthandeln i Ölmstad 
med det stora sortimentet och den goda 
glassen! Titta gärna in till Sussie & co.  
10-19 vard, 10-15 helger ( längre på sommaren) 

 

Restaurangchansen 2021!  
Massor av rabatter hos kända affärer och restauranger. Extremt enkelt 
att på ordinarie inköp tjäna in vad den kostar (nöjen, mat, fika, kläder, 
biltvätt mm) 

Du får ut 2 RC som finns i denna påse. De kostar 520:-  
(260 kr st) ÖRKS tjänar hälften.  
Ruff och Tvåan köptes för förra årets förtjänst. 

Nu behöver vi renovera och 
isolera taket på stora ridhuset!  

Vill du ha fler - bara kom och hämta! ☺  
Vill du byta ”sort” går det också bra. 

Redovisa 260:-/såld RC som separat betalning  till BG 5457-
8158 eller Swish 123 510 91 03  så det är på vårt konto senast 
14 dgr efter uthämtningsdag dock absolut senast den 2 mars.   

TÄVLING MELLAN GRUPPERNA - rider du i 
flera/familjen tillhör flera så anmäl vilken du tävlar för! 
(eller sälj för flera grupper!) mer info inne i bladet. 

Kan/vill du inte sälja alls- kom åter med dom men absolut 
senast 2 mars men gärna tidigare så nån annan kanske kan 
sälja dom.  Efter det datumet kan vi inte returnera och du 
måste tyvärr betala.   

   Styrelsen 



Appen installerar du i din telefon. Sen 
aktiverar du med koden du köpt! Du kan 

installera appen i två enheter dvs 2 telefoner. 
  
Du kan välja i vilken stad appen ska fungera vilket gör att du 
kan sälja till bekanta i vilken som helst av följande 
städer/områden: 
Borås, Gävle/Sandviken, Linköping, Västerås, Sundsvall, 
Eskilstuna/Strängnäs, Örebro, Falun/Borlänge,  Karlstad, Umeå 
och såklart Jönköping/Huskvarna 

Den behöver inte ens skickas! skrapa och skicka koden bara       
 

RIDHUSREKLAM 

Har du kontakter med något företag som skulle kunna vara 
intresserat av skylt i ridhusen?  
1000 :-/år, valfri storlek skylt men max 240x120 cm 
Vi kan fylla väggen! Hjälp till du också!  

STYRELSE/VALBEREDNING 
Vi på ÖRKS har en välfungerande verksamhet, just nu behövs 
lite förstärkning i form av två suppleanter till styrelsen och 
några till anläggningssektionen ( till fix med smått och lite 
större, allt från att laga en dörr som går trögt till att hjälpa till 
att ordna med fixardagar). Är du intresserad, eller har någon 
att föreslå- tveka inte att kontakta valberedningen så får du/ni 
veta mer . Linda Leijon 072-4503377 
 

Tävling mellan 
grupperna!  
Rider du i flera bestämmer du själv vilken grupp du ska räknas 
in i (Fodervärd räknas i sin ordinarie grupp) 

Den ridgrupp som säljer bäst räknat per 
inskriven elev i gruppen får:    

2 dagars kurs under våren med  
2 ridpass och teori + fika (prel. 27-28/3) 
2an får en gratis extraträning för hela gruppen.  
 
Enskilda storsäljare får fina priser i form av 
ridning ! Lyxlektion, kompislektion, ridbiljetter 

Betalning måste vara inne på kontot i tid för att räknas (2/3) 

TIPS! Ta med till jobbet, fråga vänner, grannar och släkt.  
Använd sociala medier - appen går bra sälja på distans- du 
skrapar och fotar koden o skickar så kan kunden själv lägga in i 
sina telefoner (går att använda i 2 olika !)  


