Styrelsen informerar!
Vilken fantastisk Hästens dag det blev! Ett stort och varmt T A C K till er alla!
En fantastisk energi, stort engagemang och många glada människor genomsyrade dagen
Det kom många besökare och klubben fick in ca 43 000 kr netto vilket är otroligt bra!
Tack för att just DU bidrog till detta fina resultat.
Nu är också vårt nya ridhus/ aktivitetshall invigt, det känns riktigt bra.
Här kommer en rapport från vårt senaste styrelsemöte på ÖRKS 23/ 9 2021:
Under styrelsemötet så lämnades rapporter från respektive sektion;
Anläggningssektionen; Peter Karlsson
Det har anordnats en fixardag för att göra fint inför Hästens dag och det var en god
uppslutning trots regn och rusk. Dagen avslutades med fantastiskt goda hemgjorda
hamburgare á la Fredrik Brandt, tack!
Under hösten kommer ligghallen i lösdriften renoveras, fler foderhäckar kommer att byggas,
ny ram runt gödselstacken kommer att konstrueras, taket isoleras vid läktaren och en del
annat fix för att hålla anläggningen i bra trim.
Det finns alltid något att fixa med på vår anläggning. Vill du hjälpa till kontakta Peter eller
skicka ett mail till Örks så förmedlar vi kontakt.
Utbildningssektionen: - Johanna Salminen
Det finns en hel del utbildningar att ta del av via ridsportförbundet, bla ungdomsledarkurser,
ridlärarkonvent mm.
SISU/SmIF har också en hel del digitala och kostnadsfria utbildningar .
Tävlingssektionen: Josephine” Pillan” Janson
Klubben har arrangerat en officiell WE tävling 18/9 som fungerade bra, klubben var väl
representerad.
Sektionen fortsätter att arrangera klubbtävlingar vilket är uppskattat!
Målning av hinder pågår och det kommer också att köpas in några nya hinder till klubben.
Personal: - Pernilla Orvehag
Carolina har sagt upp sig efter 19 år hos oss på ÖRKS! Carolina vill följa en dröm hon har att
utbilda sig till lastbilschaufför och vi gläds med henne att hon nu ska påbörja sin utbildning.
Vi behöver därför hitta en ersättare efter Carolina – här är RÄTT person viktigast! Vi har lagt
ut annons på sociala medier, platsbanken m fl dela gärna. Kanske har du ett Tips!?
Rebecca studerar delvis under hösten och Ida, Louise Andrén och årseleverna täcker upp för
henne under vissa lektioner.,
Sponsorgruppen:- Sophia Annemalm
Nu börjar det äntligen hända lite! Vi har fått upp några skyltar i ridhuset med företag som
sponsrar oss via en årsavgift med sin skylt!
Är du intresserad av at synas med en skylt i ridhuset? Kontakta oss- en folder kommer också
snart med all information för att göra det så enkelt som möjligt att sponsra oss

Vi letar ständigt efter förtag som vill sponsra oss med skylt, hinder, klubbkläder, schabrak
mm. Kom med förslag!

BUS;- ingen representant på plats den här gången.
BUS letar fortfarande ponny, priserna har gått upp under Corona och det är svårt att hitta
en bra och sund ponny just nu, men vi fortsätter att leta.
Sponsorpengar på 20 000 kr totalt har kommit in och här funderar BUS ihop med Åsa över
hur dessa pengar kan användas bäst och hur det kommer så många elever som möjligt till
godo!
Verksamheten: Åsa Linnér
Vi har som vanligt gott om hästar på ÖRKS, vilket är ett kärt bekymmer i dessa tider då det
råder brist på lektionshästar men…..vi behöver införskaffa två boxar till att ställa i lilla
ridhuset så att vi har plats till alla.
Vidare så funderar vi mycket över hur vi kan disponera vår anläggning på bästa sätt framöver
Vi behöver bl a en spolspilta/ hovslagarplast, isolerstall, förråd till vagnar mm…
Styrelsen kommer att mötas en dag nu i oktober för att prata om just framtiden- mycket
spännande!
Här kommer självklart alla medlemmar involveras vartefter.
Luar är igång i verksamheten och har funnit sig väl tillrätta. Golo har haft lite otur med
skador men är på gång nu!
Ridskolan fyller 30 år- det vill vi självklart uppmärksamma & fira och vi planerar därför för en
bankett i höst på Gyllene Uttern. Banketten kommer att vara för vuxna från 18 år.
Datum kommer snart!
BUS kommer att arrangera en egen aktivitet- mer info kommer!
Mitt i alla glädjeämnen har vi nåtts av beskedet att vår medlem Lena Sjöstrand Ödeen tyvärr
avlidit i sviterna av sin cancer. Föreningen kommer självklart att ge en minnesgåva till
Cancerfonden och närvara vid begravningen. Enligt Lenas önskan kan du som vill ge
minnesgåvor till cancerfonden eller till Ölmstad Rid& körsällskap. Märk inbetalningen Minne
Lena S. Ödeen om du vill betala in direkt på Swish eller Bankgiro till ÖRKS så vi kan meddela
vidare.
Mvh Sophia Annemalm
Ordf ÖRKS
Tveka inte att hora av dig om du har några frågor, tankar eller idéer!
Sophia.annemalm@gmail.com

