Information till elev och förälder

ÖRKS-Nytt
Medlemstidning för Ölmstad Rid & Körsällskap
Nr 2 2021

Två av våra trotjänare
CASTILLO (25 år) och BOLERO (24 år)

LEKTIONSRIDNING PM 2021-2022
1. Du måste vara medlem för att rida hos oss och är därmed också försäkrad. Du kan
självklart vara medlem i föreningen utan att vara inskriven i ridgrupp.
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 20210809-20220619
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. Familjerabatt 20 % på billigaste ridavgiften vid minst 3 ridande och för enskild från det 2:a
ridtillfället/vecka. Rabatterna kan inte kombineras och omfattar inte specialgrupper.
9. 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.
10. Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. Lektion från Våren får ridas igen senast vid
terminsslut.
11. 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.
12. Igenridningar får överlåtas till annan medlem inom egna familjen. (samma adress)
15. Uppsägningstiden är 4 veckor, d.v.s. betalningsansvar för 4 veckor (uppsägningsdag ej
räknad). Uppsägning inför Höstterminen ska göras senast 1 juni.
16. Under uppsägningstid har elev rätt att rida sina lektioner samt rida igen enl. pkt 8-10
ovan. Igenridning måste ske före uppsägningstidens utgång.
17. Vid uppsägning mitt i läsår regleras avgiften efter det antal lektioner eleven varit
inskriven och återbetalning alt. fakturering av restbelopp sker.
18. 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…
5/6

Nationell tävling WE

12/6

Klubbtävling Hoppning

12/6

Sista fodervärdslördag för terminen

7-9/6

Träning Nuno Avelar

15-17/6

Halvdagsläger FULLT

20/6

Terminens sista ridskoledag

21-23/6

Dagläger FULLT

21-23/6

Träningskvällar vux/tonår, enstaka plats kvar

24/6

Hästarna åker till sommarvärdar ALLA UTHYRDA

28-30/6

Träningläger för ryttare med egen häst

v. 25

Stallet städas o tvättas

v. 31

Stallet städas o målas

7/8

Hästarna kommer hem

9/8

RIDSKOLESTART

14-15/8

Knatteridläger

12-14 /8

Träning Nuno Avelar

v.32-33 ÖPPET STALL Gratis aktivitet men Föranmälan krävs, läs mer info
v. 33

ev Uteritter, håll koll hemsida och anslagstavla

21/8

Start Fodervärdars lördagsridning

11/9

HÄSTENS DAG

19/9

Nationell WE-tävling

STANNA HEMMA VID MINSTA
MISSTANKE HOS ER SJÄLVA, NÅGON I
SAMMA HUSHÅLL ELLER OM DU TRÄFFAT
NÅGON SOM ÄR SJUK,TILLS NEGATIVT
TESTSVAR ERHÅLLITS!

KOM IHÅG
• 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

ÖPPET STALL Ölmstad Rid & Körsällskap

Tack vare samarbete med Jönköpings kommun erbjuder vi

GRATIS SOMMARLOVSAKTIVITET för dig 6-19 år
Kom och lär känna hästarna i stallet. Borsta, sköta, leda och vid andra tillfället prova
rida.
Grupp 1 ONSDAGAR 11/8 och 18/8 kl. 13-15
Grupp 2 TORSDAGAR 12/8 och 19/8 kl. 13-15
Grupp 3 FREDAGAR 13/8 och 20/8 kl. 13-15
Föranmälan obligatorisk, maximerat antal platser per
grupp. Anmälan via mail orks@orks.nu, ange Namn,
födelseår, telefonnummer och önskad veckodag

Ridskolestart 9
augusti vi räknar med
att vi då startar med
Hästkunskap på ALLA grupper
igen.
Vi kontaktar dig enbart om det sker
någon ÄNDRING för din del, i annat
fall är du välkommen samma dag o tid
som du har nu.
INTRO-elever kommer att kontaktas
via mail om vilken dag och tid som det
blir nybörjargrupp i höst och när den
börjar.

Om du VILL RIDA MER i
höst, skicka oss gärna ett
mail redan nu så kan vi
lättare erbjuda dig passande
plats

Fodervärds-start 21
augusti men er extralektion får fv rida

från terminsstart, dock är ni inte garanterade få ”
rätt” häst då.

Fodervärd på ridskolehäst
Är ett annat sätt att rida mer utan att köpa egen häst.
Du rider en extra lektion på din fodervärdshäst och
självständigt (med föräldraansvar om du är under18)
på lördagar samt sköter mockning åt din häst lördagar
och hjälper till med utsläpp efter schema.

Vill Du bli ny fodervärd,
anmäl dig på kö då det kan
bli någon stor häst ledig i
höst.

Pantamera
Du kan lämna kassar eller säckar med burkar/flaskor på
ÖRKS, även utländska eller lätt skadade burkarföreningen får pengar för att vi samlar in och sorterar .
De burkar/flaskor du dricker ur här lägger du förstås i någon av de
blå stora lådorna som finns i Fiket, Ridhusentre och inglasade
läktaren.

Nu kan du också

Föreningspanta i Pantamera Express
– ett enkelt sätt att tjäna extra pengar till föreningen!
Nu kan du enkelt panta i storpantarautomater Pantamera Express, som finns över hela landet.
Pantpengarna kommer in på vår förening!
I storpantarautomaten Pantamera Express pantar man mycket, snabbt och enkelt genom att hälla i hela
säcken. Föreningen får ersättning för alla pantburkar och pantflaskor. Föreningen kan även få viss
ersättning för importburkar. OBS! Automaten kan inte ta emot skadade burkar.
Hur går det till?
•
•
•
•

Ta med panten till en Pantamera Express (Jönköpings sortergård)
Töm hela säcken i automaten, som både sorterar och räknar panten.
När panten är räknad, välj ”Skänk till förening” som utbetalningsmetod. Välj rätt förening på
skärmen och fullfölj donationen genom att trycka på ”Bekräfta”.
Inom en vecka sätts pantpengarna in på föreningens gironummer.

RIDSKOLEHÄSTARNA

Våra fantastiska skolhästar byter nu till

härlig utevistelse dygnet runt och enbart uteritter. Alla är uthyrda till sommarvärdar, i år
ovanligt många av våra egna ryttare/ ryttare i närområdet som passar på att få en
härlig sommar med våra guldklimpar.
Till höstens ridskolestart (9 augusti redan) är de på plats igen för en ny termin. Riktigt
säkert vilka som jobbar hemma är vi inte i skrivande stund. Många av våra hästar har
nått en aktningsvärd ålder, men så länge de vill jobba kvar och kroppen håller så får
de göra det så vi får se efter sommaren.
Under slutet av våren har vår RANDOR kommit hem och förstärkt och nu är även
THEO hemma. Theo är ungponnyn som vi köpte som riktigt ung och som reds in med
hjälp av elever och Josefine.
Vi har dessutom KÖPT TVÅ NYA LUSITANO! Mer om det på annan plats i tidningen.
Några av hästarna försvinner från ridskolan innan terminen är slut, det beror på att vi
hyr in en del från Åsa´s företag Ölandsbergs hästar och att vårens hyrperiod tar slut.

Det kan bli så att ridskolan hyr ut någon eller några hästar från september till ca maj,
men det är ännu inte klart varken vilka eller hur många. Anmäl gärna ditt intresse om
du är sugen på att ha egen häst ( du hyr hästen(vi har den försäkrad), hyrkostnad
beroende på häst men ca 8-13 000 kr, du har hästen som din egen och ombesörjer
och bekostar allt som stallplats, skoning och skötsel mm. Avtal skrivs självklart (Tänk
på att det är farligt LÅNA häst ex en vinter, om något händer kan det bli svårt lämna
tillbaka i samma skick, med ett avtal är du som hyr mycket mer säkrad.)
Åsa har några lediga att hyra ut , och Mia funderar på att ha delfodervärd till A som
rider ut och får lyxig lektioner och/eller hyra ut Neptuno (endast till rätt person)för ett år
eller två . Åsa kontaktar du via li.la@olandsberg.se och Mia miasawe@hotmail.com
och för ridskolan såklart orks@orks.nu

Hej alla ÖRKSare!
Vi i BUS styrelse vill skicka
ett enormt TACK till alla
som var med och gjorde
knatteridlägret i maj så
lyckat. Det var väldigt
uppskattad från allas sida.
Vi såg många sommarfina
ponnyer och glada härliga
barn. I augusti har vi
ytterligare ett miniorläger
/BUS styrelse

BUS är klubbens ungdomssektion som själva
valt att kalla sig så, det står för Barn och

UngdomsSektionen. Inom ridsporten är det
obligatoriskt för alla klubbar att ha en
ungdomssektion, det är en del i att
ridsporten fostrar många unga ledare.
I ungdomssektionen ingår alla medlemmar
under 25 år, BUS har en eget årsmöte och
en egen styrelse/styrgrupp och har även en
representant i föreningens styrelse.
BUS ordnar utöver knatteridläger även
aktiviteter för medlemmar, ofta på lov, men
även annat så håll koll på anslagstavlan och
häng på du med!

Sommarverksamhet
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.

21-23/6

DAGLÄGER

juniorer (3 gångarter) dagl 8-16 , medtag
lunch ( micro finns) 1 ridpass på banan per dag + en uteritt/gymkhana/voltige/körning efter
önskemål och hästtillgång och naturligtvis massa hästpyssel och annat skoj. Pris 1850 Anmäl via
mail, betala efter bekräftad plats enl ovan

21-23/6 TRÄNINGSKVÄLLAR seniorer kl 17-21.

Pris 1750 kr.

Olika teman, träning och programridning/bana. Anmäl via mail med hästönskemål, betala efter
bekräftad plats enl ovan. För dig med egen häst kostnad 1500 kr ENSTAKA PLATSER KVAR

24/6-7/8 Sommaruthyrning av hästarna enl lista på anslagstavlan. Ha en sommarhäst som
du får rida i skog och mark och pyssla om som din. Pris inkl försäkring, ev omskoning och utrustning
8000:- för hela perioden (elev inskriven ÖRKS ridskola 7500 kr). Du ordnar själv betesplats och
transport hem o åter.
28-30/8 Träningsläger för Mia, ryttare med egen häst. Dressyr och WE,du kan själv välja antal
pass du vill boka. Så gott som FULLT enstaka pass ledigt men inga övernattnigsboxar.

9/8

RIDSKOLESTART

14-15/8

Knatteläger

BUS arrangerar- ridning med ledare, fr 4 år, andra

skojiga lekar o aktiviteter kl. 9-12 båda dagarna ( om många anmälda dubblering av läger 14-17)
pris 450 kr Anmäl via mail, betala efter bekräftad plats enligt ovan
V 33

FODERVÄRDSSTART

11 sept HÄSTENS DAG
Alla ridgrupper arrangerar olika programpunkter, lotterier, café, mm enligt egna
önskemål på en härlig aktiv dag tillsammans där vi visar upp vår verksamhet och förhoppingsvis
gemensamt drar in lite pengar till kassan.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något
Tillsammans är det vi som gör

Världens bästa ÖRKS

Superstort tack till alla som ställde upp på fixardagarna i april, mycket
blev gjort på anläggningen i stort o smått. Tack till alla som kör till
sortergård / tar med förpackningsåtervinning /bygger hyllor i förråd /
städar toaletter / är tävlingsfunktionärer / har fiket öppet osv

På FIXARLISTAN finns ständigt mer,
kanske är det DU som vill ta hand om de
gamla sopborstarna och ge dem ett sista liv
som skoskapor genom att skruva fast dem
på något?
Eller är det DU som rensar lite ogräs medan
barnet rider? Vid byggnader och gårdsplan
framförallt. Om ridbana eller ridhus fått
ett spår längs med ytterkanten, kratta
gärna ner det så blir det bättre för
hästarnas ben.
Mockning ska ske efter all ridning i ridhus,
det är ryttarnas ansvar, men föräldrar får
gärna hjälpa till.
Ser du något som behöver göras- gör det
gärna. Personal svarar glatt på frågor om du har några.

RIDSKOLANS TÄVLINGSVECKA DRESSYR
Hela

260 starter gjorde våra elever, allt från

Miniorprogram med ledare upp till medelsvår nivå,
alla som var med fick en rosett med sig hem.
HLR
Personal, stallvärdar och
instruktörselever har alla uppdaterat
sina kunskaper under vårterminen
genom att vi kunnat använda lilla
ridhuset som kurslokal

På klubbens Facebook finns en länk till
grupp med KÖP &SÄLJ av ryttar och
hästprylar. Bra för både ekonomi och
miljö att köpa begagnat

TAKET PÅ STORA RIDHUSET ÄR PÅ GÅNG NU
Vi kommer alltså att isolera taket uppepå det gamla taket- helt enkelt lägga på isolering och
därefter ett fräscht nytt plåttak. Förhoppningsvis kan vi ha råd att göra samma sak även på
läktardelen men det stora taket måste komma först.
Nu är materialet beställt och arbetet kommer att göras troligen under månadsskiftet juni/juli
KAN VI SÄLJA DE RESTAURANGCHANSER VI HAR KVAR ÄR DET 100% FÖRTJÄNST till föreningen
och möjliggör kanske att vi kan isolera också den del av taket som är läktardel…
DU vinner också på det! – sälj 2 extra nu så får du en ridbiljett (gäller för ridlektion eller för en
start på klubbens interna tävlingar och tävlingsträningar.)

Corona kom i vägen för ridhusinvigning men i
höst hoppas vi- boka in
lördagen den 11 sept 13-15,30 för HÄSTENS
DAG och INVIGNINGSFEST !
Som vanligt behövs mycket hjälp och alla vi medlemmar och ridande
måste hjälpas åt denna viktiga dag som ger oss så god PR.
Grovplanering för alla grupper på resp veckodag ser ut som följer:
Måndag - all serveringsverksamhet, café , kiosk, hamburgare mm
Tisdag - lotterier, skaffa skänkta vinster av alla de slag ( lyxlotteri
sköts av PRgrupp med förstärkning), försäljning hembakt
Onsdag - Parkeringen och Invigningen av nya verksamhetshallen.
Torsdag –
MARKNADSPLATS / Loppis – vi säljer allt !
och fredag Nytt och begagnat men i gott skick och av god kvalité
Söndag
Övriga Aktiviteter och Barnaktiviteter (ponnyridningen tar
BUS hand om)

Ni som INTE kan hjälpa till under dagen får räkna med att ni kan hjälpa
till med iordningställande och slutstädning dag före och när det är slut.
Slutlig organisation och planering sker vecka 32 på resp. veckodag så vi
hoppas ni föräldrar och vuxna kommer och deltar.
Om du vill göra nåt specifikt så ordnar vi det- kom gärna med förslag!

Vi har gjort otroligt mycket på vår anläggning sista året- listan kan
göras nästan hur lång som helst :
•
•
•
•
•
•
•
•

Renoverat både stora o lilla stallet
Reparerat massor av småsaker
Nytt kök
Bytt gavel på gamla ridhuset
Nya dörrar o fönster på flera ställen
Automatiskt vatten till vinterhagar
Köpt en mindre hjullastare med redskap så vi klarar oss själva
O mycket mycket mer….

Vad ska vi göra nu? Allt är klart … eller ?
Vi ska naturligtvis fortsätta hålla vår lilla fina anläggning i så gott skick vi bara kan. Vi är
trångbodda avseende antal hästplatser och vi har alldeles för lite mark. Vi saknar
Isoleringsstall för nya hästar, flera foderhäckar behövs (som den nya fina i trä), renovera den
lösdrift vi har (och helst bygga en riktigt stor ny för ALLA hästarna), renovera/bygga om
utestall, reparera vår gödselstack och så småningom kanske bygga en ny klubbstuga

För de flesta större åtgärder söker vi bidrag från kommunen och
andra ställen där vi kan men vi får inte mer än 50% och resterande
måste vi på något sätt ta ur egen kassa- Ni medlemmar är fantastiska
och det är för oss både vår idé och målsättning att göra saker
gemensamt så alla känner att det i alla fall lite är ”mitt”.

RIDNING i sommar!
härliga skogsturer på lugna hästar och ponnyer

2-6 ryttare/grupp
400:- c:a 1½tim ridning
Medlem i ÖRKS betalar 300:”Lite ridvana” krävs.

Boka dag och tid max 14 dgr i förväg. Vi tar ofta bokningar med kort varsel. Alla
dagar och tider måndag-lördag efter era önskemål. Öppet 14 juni – 14 aug ! Både
ponnyer och stora hästar.
Vi finns i byn ÖLAND, utanför Ölmstad c:a 10 km fr. Gränna, 20 km fr
Jönköping/Huskvarna, 8 km från Ridskolan i Ölmstad.

070-607 11 33, li.la@olandsberg.se

Välkomna! / Åsa & Gert Linnér

Vi har en del hästar kvar för uthyrning aug- juni;
Ramon – kraftig D ponny
Aaron – kat D
Ragge – maxad C läromästare
Cheqqer – halvblod stor
Excellent – halvblod stor, ( Bravos son)
4åriga C/Dponnyer ponnyer mkt snälla , rids allround under sommaren – förmånligt
2 st snälla men alerta Lusitanos 4 år, välridna – förmånligt.

Vi fick en chans……. Till hösten finns det 2 nya fina bruna lusitano hos oss.
LUAR 7 år och GOLO 10 år, båda väl utbildade i dressyr och WE och snälla och
välridna. De är köpta av Bruno da Silva som vi känner väl sen tidigare och som vi har
stort förtroende för. De är besiktade och röntgade och vi har gjort vad vi kan för att
försäkra oss om bästa möjliga utfall.
Läget i Sverige är tyvärr väldigt svårt när det gäller att hitta hästar och det här
alternativet blev i slutändan inte dyrare än att köpa svenska större hästar. Vi behöver
fylla på- våra trotjänare kommer ju tyvärr inte att fungera i eviga tider, även om vi
hoppas de ska fungera flera år till
. De här är dessutom klara i utbildning och
kommer att bli väldigt värdefulla i verksamheten.
Sommaren kommer de att tillbringa hos Louise Andrén med hjälp av Matilda Arnell
som båda är våra ÅRSELEVER . Där ska de förhoppningsvis lära sig gå i hage , gärna
tillsammans (I Portugal är det väldigt ont om mark så nästan alla ridbara hästar står
inne i boxar om de inte rids)
Vi hoppas och tror de kommer att bli ett bra tillskott till verksamheten!

FRAMTIDEN PÅ ÖRKS ???
Ni har säkert läst i tidningen om storsatsningen på över 70 miljoner på nya
ridanläggningar vilket tyvärr inte omfattar oss då vi är på en privatägd gård så vi får
göra vårt bästa utan alla miljonerna
men vi har ju världens bästa stämning på
ridskolan och vi siktar framåt hela tiden.
Hur ska vi utveckla vår verksamhet ? Hur vill vi utvecklas? Ska vi bygga mer ? och
isåfall vad? Och var?
Alla dessa frågor ska vi börja diskutera och behandla på en FRAMTIDSDAG under
hösten 2021. Vill du vara med så håll koll på anslagstavla och hemsida- där kommer
inbjudan.

ÅRSELEV
Dags att söka nu! Är du minst 15 år, gärna äldre och vill lära dig mer, hjälpa till lite
extra med elever, hästar och lektioner så sök nu! Skriv ett brev eller skicka ett mail.
Tack för i år Mathilda, Louise, Siri, Ida G, Inez, Alice, Maja och Agnes ( ni är förstås
välkomna söka igen som flera av er redan gjort)

ÖRKS tävlingsryttare
Pga pandemin har det ju knappt varit några tävlingar, men
sedan de drog igång har några ryttare hunnit vara ute.

Dressyr Lokaltävling
Hedvig Karlsson har med Lady ridit ihop drygt 66% i LB:1 och
debuterat LA:1 med 59,72%
Hannah Briggert-Wendelius med Prins Valiant debuterade
även de LA:1 och fick 60,13 %
Så kul med ponnyekipage i dressyr! Ja, hoppning och WE
också såklart

KLUBBTÄVLING Dressyr Jabin Cup ( i år för ryttare
födda 2002 eller senare samt yrkesverksamma, dvs de två
grupper som då fick lov att tävla) Grattis till alla fina ritter! Första
siffran är % i klassen, den andra efter koefficient efter
svårighetsgrad på programmet som ridits
1 Agnes Hellerstedt Xpriment LB:1 72,14 72,86
2 Hedvig Karlsson Lady LB:1 67.50 68,17
3 Emelie Akterhed Tabris LB:1 64,64 65,29
4 Inez Mattson Galax LC:1 65.00 65.00
5 Valdemar Rösiö Mercedes LB:1 64,11 64,75
6 Hannah Briggert Prins Valiant LB:1 63,21 63,85
7 Emelie Akterhed Tabris LC:1 64,44 64.00
8 Julia Bergling Apollo LC:1 63.70 63.70
9 Inez Mattson Tvåan LC:1 63.70 63.70
10 Rebecca Johansson Engh Douglas MsvB:1 58,25 61,75
11 Meja Rimås Xpriment LC:2 60.00 60.00
12 Hedvig Karlsson Lady LA:1 57,64 59,37
13 Julia Lundell Charlie LC:1 59,07 59,07
14 Alice Melander Ruff LC:1 57,96
15.07 15 Kajsa Leijon Belle LC:1 57,04 57,04
16 Moa Harrysson Guevara LB:1 51,79 52.3

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

