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STYRELSE  
Styrelsen för ÖRKS har under året bestått av ordf. Josephine Jansson, vice ordf Johan Elmqvist, 

ledamöter: Anki Nordh, Ellinor Landström Linnér, Pernilla Orvehag, Peter Karlsson och Helene 

Karlsson.  

Suppleanter: Emma Berglind, Fredrik Brandt, Sara Wennerholm, Carin Rösiö, Jonathan Larsson och 

Sophia Annemalm.  

Åsa Linnér har i egenskap av anställd ridskolechef och kassör varit adjungerad till styrelsen. 

Ungdomssektionen har representerats av Louise Andrén med ersättare Ida Nygren. 

Styrelsen har haft 9 sammanträden. Årsmöte hölls 29 februari och ett 30-tal personer närvarade varav 

ca hälften ungdomar.   

 

SEKTIONER OCH KOMMITTÉER  

Tävlingssektionen: Josephine Jansson, Siri Gillberg, Ida Nygren, Louise Andrén, Sandra Asserstam, 

Helen Karlsson, Mia Säwe (personalrepr) har under året förstärkts med Lisa Melander, Ann-Charlotte 

Mattsson mfl 

Anläggningsgruppen: Peter Karlsson (sammankallande), Ulrica Johansson Brandt, Johan Elmqvist 

Personalansvar: Pernilla Orvehag 

PR/Media-grupp: Ulrika Eskilsson jobbar med hemsidan och supportar personalen. 

Sponsorgrupp: Ida Nygren och Sophia Annemalm  

Cafe-grupp: Anki Nordh, med hjälp av ideella medlemmar vid tävlingar o aktiviteter.  

Redaktör för ÖRKS NYTT Mia Säwe 

 

Barn och Ungdomssektionen styrgrupp:  

Ida Nygren (ordf), Louise Andrén, Agnes Hellerstedt, Emma Holmqvist, Valdemar Rösiö, Harry 

Chadwick, Ida Gabriellson, Inez Matsson och Alice Melander. Representant från personal Josefine 

Nordh som även stöttar BUS valberedning som består av Hedvig Karlsson och Gabriel Persson. 

Många övriga ungdomar har deltagit i arbetet med ungdomssektionens aktiviteter. Samtliga 

föreningens medlemmar mellan 7- 25 år är med i Barn och ungdomssektionen BUS, och de har sitt 

eget årsmöte.  

 

 

Verksamheten 

Antal betalande medlemmar under året har varit 340 Vi har haft en stadig ökning av samtliga 

kategorier ryttare som regelbundet rider i verksamheten och totalt genomfört ca 1400 ridlektioner plus 

privatträningar för enskilda medlemmar och lyxiga träningar på våra välutbildade hästar. Trots 

Coronasmitta har vi kunnat ha våra ordinarie ridlektioner även om vi fått ta bort alla dubbleringar och 

under stor del av både vår och hösttermin fått skicka ut Hästkunskapsmaterial via digitala kanaler till 

eleverna.  

Medlemsavgiften är 300:- per person resp.750:-/ familj.  

Tyngdpunkten i verksamheten har liksom föregående år legat på undervisning i ridning och 

hästkunskap. Tävlingsverksamheten har inte varit särskilt omfattande vare sig i vår klubb eller i 

distriktet. 



Vid årsskiftet 20/21 hade vi ca95 % fyllnadsgrad på ridlektionerna, naturligtvis är det en del 

fodervärdar och andra elever som rider dubbelt. Samtliga hästar har minst en fodervärd som rider en 

extra lektion i veckan och självständigt på lördagar. Alla (elever som personal och föräldrar) är mycket 

nöjda med 90 minuters-lektionerna och dess hästkunskapsdel och längtar tillbaka till normalt läge .Det 

har varit svårt att starta nya grupper då de nya eleverna behöver mycket hjälp och vi då både är för 

nära varann och det blir viss trängsel i stallet. Vi lyckades i augusti starta 3 nybörjargrupper för barn 

och en ny miniorgrupp. Vi har i dagsläget väldigt många på kö som vi tyvärr inte kan bereda plats i 

nuläget.  Klubben har fortfarande mycket omtyckta och erfarna instruktörer, bra hästmaterial och ett 

gott anseende.  

 

PERSONAL 

Åsa Linnér (ridskolechef) 55%, Maria Säwe (ridlärare) 87%, Josefine Nordh (ridlärare) 87%, Carolina 

Andersson (stall och anläggning) 75% och Rebecca Johansson Engh (Ridledare) 50%. 

Vi har inte haft vare sig administratör eller vaktmästartjänst trots ett par försök att hitta rätt person.  

Ida Nygren har under året fortsatt varit timanställd för lektionsverksamhet söndagar och gjort inhopp 

som vikarie tillsammans med Josefine Elmqvist och Louise Andrén.  

 

Antalet årselever har varierat under året. Louise Andren, Ida Gabrielsson, Inez Mattson, Siri Gillberg, 

Mathilda Arnell, Agnes Hellerstedt, Alice Melander och Maja Lundell har varit engagerade under året. 

Till hjälp för ridlärarna på kvällstid har vi våra duktiga stallvärdar som även har ansvar för tillsyn och 

skötsel av stall och hästar.  Vi är mycket tacksamma för denna hjälp.  

 

Skötsel och tillsyn under veckosluten ingår i vår utbildningsplan för lektionselever som är över 14 år 

och har ordnats enligt jourschema, ansvarig Josefine Nordh.  Fodervärdarna sköter lördag morgon 

som en del i att vara fodervärd. Ordinarie personal finns alltid till hands för handledning och hjälp om 

så behövs. Skriftliga instruktioner för samtliga arbetsmoment finns tillgängliga i stallet och uppdateras 

kontinuerligt.   

De yngre rid-elevernas föräldrar har delat på caféansvaret enligt schema. Periodvis har vi varit 

tvungna att stänga cafeet helt pga Corona. Det gick inte att bedriva med de restriktioner som vi var 

tvungna att följa.  

 

Genom medlemmarnas försäljning av Resturangchansen kunde Ruff och Tvåan köpas in för 

förtjänsten. Vi har under året köpt in ytterligare en ponny Theo som ridits in av personal och elever på 

ridskolan.  

Några äldre hästar är utlånade på livstidsavtal dvs de stannar i de hem de är nu så länge de lever.   

Royal är livstidsplacerad hos Vetlanda Ridklubb där Karin Eckert  f.d medlem och instruktör hos oss är 

ansvarig, Chicago och Chester är placerade hos medlemsfamiljer. Några hästar har varit uthyrda 

under höst eller vårtermin av olika orsaker. Snuitje fick avlivas akut under hösten pga en senskada vid 

26 års ålder.Magnet utplacerades för vila och rehabilitering pga skada och för ev senare försäljning.  

 

Lyxiga privatlektioner har anordnats på Mr G och på Åsas och Mias välutbildade hästar. Det har varit 

enormt uppskattat och har ekonomiskt gått väldigt bra så vi planerar att köpa in ytterligare en lusitano 

när vi hittar rätt häst. 

 

UTBILDNING som genomgåtts av personal och medlemmar under året: 

 

Påbörjad B-tränarutbildning – Maria Säwe 

 

Under året har Nuno Avelar varit på plats vid några tillfällen men tyvärr inte lika mycket som förra året 

pga pandemin. Han är en portugisisk tränare i dressyr och WE som bor i Frankfurt,  Många av våra 

elever som vill utvecklas lite extra har deltagit liksom våra ridlärare och en del ryttare från andra delar 

av landet. 

Vi arrangerade som vanligt Temaveckor v. 6 och 7 då hästarna vilat från verksamheten. Vi hade där 

flera föreläsare/gäster och mycket egen extraverksamhet på plats ( före pandemins utbrott) 

 



Ungdomssektionen  

Den 7 februari 2020 hade Barn och Ungdomssektionen sitt årsmöte.  

 

Många aktiviteter har genomförts under året. Det populära Knatteridlägret i augusti genomfördes med 

glada barn och ledare. Under loven brukar BUS ha stallfritis vilken inte har gått att genomföra under 

2020 pga pandemin, de har istället ordnat några enskilda anpassade aktiviteter varje lov.  BUS har 

under året också ordnat några Fredagskul med olika aktiviteter för barn och ungdomar. 

BUS jobbar för att samla in pengar till inköp av en ponny till verksamheten och störst tillskott till kassan 

gav BUS-hoppningen, löshoppning av skolhästarna efter deras vintervila. 

BUS blev årets Ungdomssektion i Småland 2020 och Ida Nygren blev årets Ungdomsledare i 

Jönköpings kommun. GRATTIS!  

 

 

Externa arrangemang 

Vi har synliggjort klubbens olika aktiviteter framförallt genom att tipsa media vilket gjort att vi synts 

ibland i lokal press. Vår Facebooksida är också en bra reklamkanal. 

Med tanke på läget som varit 2020 så har klubben inte haft så mycket extra arrangemang som vi 

brukar. Hästens Dag och Ridhusinvigningen fick skjutas fram och sen ställas in helt vilket innebar 

både inkomstbortfall och naturligtvis minskad medial uppmärksamhet. 

 

Anläggningsgruppen 

Det nya ridhuset är färdigställt och betalt! Här inträffade en ”spin-off”-effekt vilket inneburit att vi 

fortsatt haft så god ekonomi genom bl.a. medlemmarnas försäljningsinsatser och genom vissa riktade 

kommunala investeringsbidrag att vi kunnat fortsätta med både renoverings och förbättringsarbeten. 

En välbesökt arbetsdag hade vi i oktober där vi fixade med både stort och smått och YLAB AB har 

strax före årsskiftet totalrenoverat södra gaveln på gamla ridhuset, byggt till lösdriften, bytt fönster i 

café o domartorn, bytt dörr i domartorn o kontor, satt upp köldridå i utestallet och byggt en snygg 

foderhäck till lilla flocken. Elektriker Claes Bergman har ordnat eluppvärmda vattenkopppar i utestallet, 

eluppvärmd vattenkran ute, vatten till nya ridhuset och framförallt uppvärmt och flottörreglerat vatten 

till våra rasthagar och lösdriften.  Vårstädning av Ölmstad/Skärstad har genomförts åt kommunen 

under våren. 

 

Tävlingssektionen  

Tävlingssektionen har arrangerat så många klubbtävlingar under året som varit möjligt. Tävlingarna är 

för både våra egna lektionsryttare och andra medlemmar har arrangerats i både dressyr, hoppning 

och WE. 

Ridlärarna har arrangerat cm-hoppning flera gånger vilket är mycket populärt. Julklappshoppningen 

liksom klubbtävlingar har fått ställas in på grund av gällande restriktioner som kommit och gått 2020. 

ÖRKS arrangerade 2 officiella tävlingar i WE men de lokala dressyrtävlingarna fick ställas in liksom en 

WE-tävling på våren. 

 

ÖRKS deltog under början av hösten 2020 med storhäst lag i dressyr div 3.  

Tyvärr blev det ingen ponnyallsvenska i hoppning och dressyr i och med pandemin.  

Flera lektionshästekipage har haft framgångar i tävlingar utanför klubben i både hoppning, dressyr och 

WE. I DM för ridskoleelever tog ÖRKS många placeringar i både hoppning och dressyr. 

Våra licensierade ryttare har också tagit hem en hel del placeringar i dressyrklasser och i Working 

Equitation runt om i Småland. I WE DM la ÖRKS beslag på alla medaljer i både junior och senior 

klassen och hade flera skolhästar på medaljplats då Mr G vann Senior-DM med Mia i sadeln och 

Douglas kom på andra plats med Rebecca. 

 

Grönt kort kurs har anordnats på klubben för medlemmarna.  

 

 

 

 



Cafégruppen  

Fiket har tagits väl hand om Anki Nordh med hjälp av ideella medlemmar. Vi har haft mycket bra utbud 

i kiosken av matlådor och många väljer att köpa mat t.ex. efter skolan eller jobbet när de kommer till 

stallet.  Det är dessutom en mycket god service till personalen som uppskattas mycket. 

Under delar av året har caféet varit styrt av olika regleringar och vi har inte kunnat ha öppet och den 

service vi hade önskat. Under november/december har vi haft caféverksamheten helt stängd av 

säkerhetsskäl. 

 

ÖVRIGT  

Sommarverksamheten med kursdagar, dagläger och knatteläger kompletterades också detta år med 

kursdagar i dressyr/WE veckan efter midsommar för deltagare med egen häst.  

 

Klubbens kundsäkerhetsarbete, miljöarbete, arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete fortsätter och 

hålls aktivt. 

 

Vi sålde ca 1700 Julkalendrar och 500 Restaurangchansen 2020. Vi har under året bara sålt 

Newbody en gång då det varit lågt intresse hos våra medlemmar för detta. KRYSSETs lanthandel 

säljer våra Bingo-och Sverigelotter med god förtjänst. 

 

ÖRKS NYTT har under utkommit med 4 nummer och vi försöker hålla Facebooksida och hemsida 

aktuell och relevant. BUS har också egna sidor på sociala medier och det finns messenger-grupper för 

Fodervärdar, Stallvärdar, Personal m fl. 

 

Revisorer: Pernilla Carlsson och Anders Råsberg.  

Revisionsberättelse finns och bokslut är upprättad av dessa. 

 

 

Slutord  

 

Styrelsen tackar alla våra medlemmar och personal som bidragit till att 

verksamheten fungerar så bra.  Vi har gemensamt skapat en förening 

som tänker framåt, tar med alla på tåget och där vi jobbar tillsammans 

för föreningens bästa.  Anläggningen utvecklas och blir alltmer 

funktionell. Vi har många aktiva medlemmar och föräldrar som gärna 

hjälper till när så behövs. Vi har god kontakt med grannar och 

markägare, goda kontakter med Jönköpings kommuns kultur och 

fritidsavdelning, ett kontinuerligt samarbete med SmålandsIdrotten, samt  

Smålands Ridsportförbund och diverse andra aktörer.  

 

   

STYRELSEN 

 

 


