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God Jul & Gott Nytt 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… 

 

 

Fredagar Team ÖRKS, anmälan för varje omgång (oftast  2 ggr) se hemsida och anslagstavla 

 

 

19/12 Klubbtävling Julklappshoppning 

20/12 Måndag, ordinarie lektioner 

21/12 Tisdag Ordinarie lektioner 

22/12 Onsdag Ordinarie lektioner 

23-26/12 Inga ordinarie lektioner 

 

23/12- 6/1 Extra valbar julaktivitet för ridskolans elever 

utan extra kostnad, anmälan i stallet. Schema finns även i 

denna tidning och på hemsidan.  
 

27/12 Inga måndagslektioner. FREDAGSELEVER rider (istället för julafton) 

28/12 Inga vanliga tisdagslektioner, 

29/12 Inga vanliga onsdagslektioner 

30/12 Torsdag, ordinarie lektioner 

31/12-1/1 Inga ordinarie lektioner 

2/1   Söndag , ordinarie lektioner 

 

3/1 Ridskolan igång som vanligt, även röda dagar som 6/1 

 

30/1 Klubbtävling Dressyr 

 

v. 6 och v. 7 Temavecka med extra hästkunskap, hästarna vilar 

 

26/2 ÅRSMÖTE kl. 11.00. 

KOM IHÅG 

• FÖLJ FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS UPPMANINGAR 

• STANNA HEMMA VID SYMTOM  

• HÅLL AVSTÅND 

• TVÄTTA HÄNDERNA OFTA 

• VACCINERA DIG OM DU HAR MÖJLIGHET OCH INTE REDAN GJORT DET 
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Stöd din förening
Handla hos Flügger färg
När du ska renovera kan du som medlem spara minst 
20% rabatt på färg, tapet och verktyg samtidigt som 
föreningen stöds.

Besök din lokala Flügger färgbutik och ange föreningens 
namn innan du betalar.
Du får då minst 20% rabatt och föreningen får minst 5% i 
stöd för ditt köp.

Läs hela villkoren för Flügger Andelen här
flugger.se/fluggerandelen

Flügger erbjuder ett brett sortiment av färg, spackel, 
tapeter och färgverktyg av hög kvalitet.

Flügger färgkedjan består av ca. 130 butiker i Sverige.

Vi har hög kompetens, lång erfarenhet och står redo att 
ge dig råd och vägledning för just ditt måleriprojekt.

20%
 till medlemmar

Spara minst



Smått & Gott 

 

***RING återbud om du inte kan komma till din ridskolelektion, 

för planeringen av hästarnas arbete och för att ge andra chansen att 

rida igen.  Vi kan inte ta återbud per mail. I tid ringda återbud till 

Lektion från Hösten får ridas igen senast v 5. Lektion från Våren får 

ridas igen senast vid terminsslut. 

 

*** När du ringer oss, ring MÅNGA signaler innan du 

lägger på så vi hinner svara eller telefonsvararen 

hinner gå igång, eller skicka ett sms 

 

***Betalningar – Vi tjatar, men vill hellre lägga tid på verksamhet än på administration 

så Snälla skriv korrekt information när ni betalar in , det blir oerhört mycket onödigt 

administrativt arbete om vi ska behöva leta och gissa. Vid faktura – ange FAKTURANUMMER 

och vid swish använd rätt nummer ( ett till cafe och ett annat till allt annat) vid betalning av 

ex lotter ange RIDDAG  dvs Måndag, Tisdag osv, (mindre viktigt med siffran efter även om 

det är bra) och ELEVENS namn (vi kan omöjligt ha koll på vad allas föräldrar heter…) 

 

 

 

***Carolina, vår 

fantastiska stallpersonal 

slutar efter 19 år hos oss då 

hon förverkligar sin dröm 

och har fått plats på 

utbildning, vi tackar för alla åren och önskar henne Lycka till ! 

 

Övrig ordinarie personal har under några månader hoppat in extra och även haft stallet, 

tillsammans med lite timanställda och bussiga medlemmar som varit daglediga och ställt upp. 

Stport tack till er alla! Vi har nu nått en lösning som är minast fram till betessläpp i maj, Sara 

Fransson, ( f.d elev på ÖRKS) är anställd i stallet på 40% och resterande täcks upp ffa av 

Josefine och Rebecca som båda går upp lite i tjänst% 

Ny på jobbet är även Greger, vår ”hustomte”vaktmästare”allt i allo” som vi redan vant oss vid 

och inte klarar oss utan, så vi hoppas han blir kvar hos oss.  

 

Är DU dagledig och vill ta ett handtag i stallet är du alltid välkommen!  
 



RIDSPORTENs extra fördelar 
 

Ridsport är en av få idrotter där pojkar och flickor 

tränar och tävlar på lika villkor. 
 

Redan 2012 gjorde SVT  ett tv-inslag om forskning som visar att ridsport ofta fungerar som 

en plantskola för framtidens ledare. 

 

Sveriges Radio skriver 2015 att det sägs att 70 procent av kvinnliga svenska chefer har en 

bakgrund i stallet. I samma artikel citeras Ann Heberlein, författare och doktor i etik, som ser 

stallet som en fostrande miljö som rymmer både skitigt arbete och självständighet. "Att få 

vara stark och självständig och hitta kreativa lösningar på diverse problem som kan dyka upp 

med allt från rör som springer läck till hästar på rymmen är också lärorikt.” 

 

 

Ridsporten har också ett fantastiskt system med att det är ett krav att alla anslutna föreningar 

har en UNGDOMSSEKTION, som även är representerade i föreningens styrelse. Inom 

ridsport finns även UNGDOMSLEDARKURSER som nu i höst gåtts av en del av våra 

engagerade ungdomar i ungdomssektion/årselever – Agnes, Inez, Alice, Valdemar, Harry 

 

 

Att rida på Ölmstad Rid-och 

Körsällskap kan löna sig på oväntat 

sätt.  
 
När vi skulle köpa häst och till slut hittat den vi sökte, var 

säljarna mycket noggranna med att den som skulle få köpa 

hästen har ett sunt tänk om hästar, motion, tävling osv. Att 

alltid sätta hästen och dess välbefinnande i första hand. Då 

säljarna fick veta att vi under många år ridit på ÖRKS och 

hört mycket gott om den ridskolan, så var det en av 

anledningarna till att vi till slut fick köpa vår stjärna. Nu är 

vi lyckliga ägare till en underbar storhäst som heter Chuckie. 

Hälsningar Mona och Nelli 
 

 

 

GALAMIDDAG  

En lördag i november samlade gamla och nuvarande medlemmar på Gyllene Uttern för att fira 30 

ridskoleår! Flera medlemmar gav fina tillbakablickar på hur det varit och hur det i positiv mening 

påverkat dem och deras liv    . Alla var överens om att nu laddar vi mot 30 år till!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börja använda Sponsorhuset - du får en Trisslott! 

Lär dig hur Sponsorhuset fungerar genom att gå igenom 5 

enkla steg. Ölmstad Rid och Körsällskap får 50 kr när du är 

klar och du själv får en Trisslott med chans till storvinsten. 

Starta Bonusstegen här: 

https://www.sponsorhuset.se/orks/intro 

  

 

Handla Smart - du glömmer aldrig! 

 

Vårt fantastiska tillägg till webbläsaren på din dator heter 

Handla Smart. När du har aktiverat Handla Smart på din dator 

blir du påmind varje gång du besöker en butik som finns 

kopplad till Sponsorhuset. Du klickar bara JA och sen får både 

du och  Ölmstad Rid och Körsällskap pengar tillbaka. Sprid 

denna länken: 

https://www.sponsorhuset.se/orks/tips-till-foreningen/handla-

smart/ 

https://mandrillapp.com/track/click/31130499/www.sponsorhuset.se?p=eyJzIjoib1IzWDZXTVFqS09VV2pTWUpsWU5YdmE1M3lJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMDQ5OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zcG9uc29yaHVzZXQuc2VcXFwvb3Jrc1xcXC9pbnRyb1wiLFwiaWRcIjpcIjA3ZGUyZjdhYzVjNzRkODI5Njg4MWEzOTJjYjQwNmI1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZDU3ODBlYTc2MDU1ZjA4Nzc1YjFlYmY4ZTRkZWY1ZWM5Y2RiNTU3ZVwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/31130499/www.sponsorhuset.se?p=eyJzIjoiZmtQbGpmTEJmTzdodUdwdTBBSS1fX0hnUnI4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMDQ5OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zcG9uc29yaHVzZXQuc2VcXFwvb3Jrc1xcXC90aXBzLXRpbGwtZm9yZW5pbmdlblxcXC9oYW5kbGEtc21hcnRcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiMDdkZTJmN2FjNWM3NGQ4Mjk2ODgxYTM5MmNiNDA2YjVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkZTYxNmQzOWQ5OWRmOGYwOGM1NDBiZGVlZGE5YTA4ODY0Nzg3MDg4XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/31130499/www.sponsorhuset.se?p=eyJzIjoiZmtQbGpmTEJmTzdodUdwdTBBSS1fX0hnUnI4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMDQ5OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zcG9uc29yaHVzZXQuc2VcXFwvb3Jrc1xcXC90aXBzLXRpbGwtZm9yZW5pbmdlblxcXC9oYW5kbGEtc21hcnRcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiMDdkZTJmN2FjNWM3NGQ4Mjk2ODgxYTM5MmNiNDA2YjVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkZTYxNmQzOWQ5OWRmOGYwOGM1NDBiZGVlZGE5YTA4ODY0Nzg3MDg4XCJdfSJ9


Vi har SÅ fantastiska medlemmar och gott om ideella krafter 

som ställer upp ( men vill såklart gärna bli fler, alla är 

välkomna!) 

28 aug VAR DET fixardag 

Stum av beundran över Våra medlemmar o deras 

föräldrar som trots regn o rusk kom för att fixa inför 

den Hästens Dag och invigning. Stort Tack! 
 

Ni har väl märkt hur fantastiskt det är med nya taket på stora 

ridhuset så vi slipper regn, dunder och hetta ! Det isolerade taket gör även stor skillnad nu på 

vintern då det är mindre kallt inne än ute. 

Nu är det mer byggnationer på gång, dels taket över sittläktaren som  isoleras (påbörjat 7 

december), dels fler foderhus som det utestallet har (ett är redan byggt med ideella krafter ) och 

så småningom snedtak utanför nya ridhuset för förvaring/extra boxar mm – så det händer som 

vanligt mycket på ÖRKS- tack vare alla engagerade medlemmar och föräldrar! 

 

Inglasade läktaren behöver renoveras och det ska 

byggas en ingång direkt utifrån samt att 

luftvärmepump installeras så det blir varmt och 

skönt för hästkunskap och väntande föräldrar. Vi 

hoppas att ni alla hjälper till och säljer 

Restaurangchans även denna gång då pengarna 

som klubben tjänar på dem kommer gå just till 

denna renovering/ombyggnation. 

 

LÖSDRIFTEN till ponnyerna har blivit både 

renoverad och tillbyggd så nu har de gott om 

plats under tak, stort TACK till er medlemmar 

som engagerat er i detta och byggt på lediga 

dagar. 

 

Extrastolpar som är flyttbara och står i ett däck 

har äntligen blivit fast monterade av en bussig 

förälder som jobbat lite varje gång barnet rider. 

Det finns många små saker som går att fixa 

med när man väntar, alla ”småsaker” är väldigt 

värdefullt för föreningen. Prata med ridlärare om du vill ha tips vad du kan göra 



 

 

HÄSTENS DAG 19 september 
 

Vilken dag! – Vilken förening ! – Vilka medlemmar! 

En otrolig uppslutning och ett stort engagemang tillsammans med många besökare gjorde 

vår Hästens Dag och försenade Invigning av Nya ridhuset till en fantastisk succe! 

Tack alla DU som gjorde dagen! 

Ponnyridning, chokladhjul, fiskdamm, prylmarknad, lotterier, hamburgergrill och fik – allt  

gick för fullt i lite över 2 timmar-  ackompanjerat av showinslag på ridbanan. 

Blommor och presentkort överlämnades till Årets ÖRKSare Louise Andrén, Årets 

nykomling Sofia Kalén och morotskrans till stallbästisen Castillo 25 år gammal 

lektionsponny som är still going strong och mycket omtyckt. 
 

 

TACK till alla grupper som gjort 

stora insatser både före, under och 

efter Hästens dag. 

TACK till alla sponsorer 

Alpnaering 

Vistakulle Fruktodling och 

gårdsbutik 

Medic Rehab 

Narr konfektyr 



Vi fick en hälsning, 

 minns ni FIFTY_FIFTY ?  

 
 
Fifty-Fifty, nu 26 år mår fortfarande 

finemang. Han leverpensionärsliv tillsammans med ett Nordsvenskt sto på en l
iten gård utanför Strängnäs. Han är så klart kvar hos mig! 
Han rids fortfarande och har lärt båda mina små tjejer 3 och 6 år 
att älska hästar. Men det bästa han vet är när jag plockar fram 
sadeln och vi ger oss av på en tur i skogen bara han och jag! 
 

De senaste åren har milda vintrar med lera i hagen gjort att han flera 
gånger fått sandkolik så illa att veterinär fått komma. Fick tipset     
av den senaste veterinären om att ge loppfrö i förebyggande syfte 
för att underlätta om sandkorn kommer in i systemet. Sedan dess har 

han klarat sig. Tack och lov!      
 

Annars är han pigg och kry. Vi har det gott och hoppas på många fler 
år tillsammans! 
 
Mvh Jessica Fredriksson (Ståhlberg) 

 

UTBILDNING PERSONAL 

 

Under året har Mia gått kurser och sedan gjort 
examen och är nu färdig B-tränare i WE, en av de 
endast två som finns i grenen! 

 

Även Rebecca har gått kurs, under hösten har hon 
läst Hästkunskap och Pedagogik med målet att 
göra Hästskötarexamen och så småningom 
fortsätta ridlärarutbildningen.  

 

Alla ridlärare på ÖRKS går regelbundet olika 
fortbildningar, för ridlärare, tränare, Grönt Kort 
utbildare mm. Dessutom är alla ridlärare på ÖRKS 
inte bara aktiva ryttare utan även aktiva 
tävlingsryttare! 



RESTAURANGCHANSEN 2022 

 

Vi säljer restaurangchanser även i år, ta upp 

beställningar redan nu!  

Många bra erbjudanden gör att man kan tjäna 

in kostnaden genom några köp. 

Restaurangchansen går att aktivera i olika 

städer, vill du veta mer se 
https://restaurangchansen.se 

I år säljer vi till förmån för 

renovering av inbyggda läktaren, men en ny ingång direkt utifrån och 

luftvärmepump så det kan bli varmt och skönt därinne! 

Vi delar ut två till varje elev, inget säljkrav även om vi hoppas att ni kan sälja MEN LÄS 

MEDFÖLJANDE INFORMATION NOGA 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Föreningens årsmöte 

26/2 kl.11.00 

Alla medlemmar välkomna 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Medlemsavgift 2022 

faktura skickas automatiskt till alla som varit 

medlem 2021 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



Hästarna på ridskolan 

I början av sommaren förlorade vi ponnyn Randor som fick en spark 

som tog oturligt. Han röntgades hemma i stallet utan klara fynd 

och bandagerades. Men efter några dagar brast en 

sprickbildning och underarmsbenet gick av. Brottet syntes 

utanpå, benet ändrade form och han hade mycket ont. 

Tyvärr finns i de här lägena inget alternativ så han togs 

bort på plats omedelbart för att slippa ha ont. Nu 

galopperar han på de evigt gröna ängarna och får äta så 

mycket han vill   

 

 

Roligare var att vi fick möjligheten att köpa två nya lusitano som under sommaren var 

i karantän hos en elev för att flytta till ridskolan efter semestern. LUAR och GOLO.  

Luar är 6 år och har varit med på ridskolan lite under hösten – men då vi är en 

ridskola med lyxproblemet för många hästar så 

är han nu uthyrd fram till juni. 

 

 

 

 

GOLO är 

10 år och 

högt utbildad, ytterligare en Lyxig lektionshäst 

utöver MrG.  Golo har haft lite otur, dels gick 

han oturligt omkull i hagen dels har han haft 

bekymmer med hovarna men nu är han på 

gång och jobbar lite sakta upp styrkan i 

kroppen igen för att så småningom kunna gå 

även Lyxiga lektioner. 

 

 

Grogue som under en längre tid varit uthyrd till Louise såldes 

under sommaren, vi tror att han har hittat ett bra hem med 

passande ryttare och slipper nu byta ryttare som det blir på en 

ridskola. Vi är måna om att hästarna ska trivas på jobbet       

 



Bolero , ägs fortfarande av ridskolan  

men är nu pensionerad och har flyttat 

till ett livstidshem. Bolero köptes in i  

aug 2005  och var ”i tjänst” i 16 år på 

ridskolan, en fantastisk ponny.  

Vår stora ”nalle” 

Cheenock är 

ytterligare en av 

de som är 

tillfälligt uthyrd , 

fram till juni 

 

 

 

 

CHARLIE har lite ont i ett ben, vilar just nu och kommer kollas på 

veterinärklinik i det närmaste. Behöver skötas även om han vilar så 

rykta gärna och hur mycket som helst plus kratsa hovar 

 

 

 

NYTT !! 

Vår fantastiska UNGDOMSSEKTION B.U.S har 

samlat in pengar och köpt ponnyn MELKER som är 3 

år , nyligen inriden, nu utplacerad som sällskapsponny 

och kommer till ÖRKS i maj för vidare utbildning 

 

 

 

 

 

Kontakta Mia eller annan ridlärare om du har 

sadel att sälja. Just nu säker vi en 15`till Spader 

samt att Prestige Silver Star är högintressanta i 

olika storlekar 

 



SÄLJTÄVLING 

JULKALENDER ! 

Förra årets försäljning var (som vanligt) 

succé och ni medlemmar sålde 1707 

kalendrar!! 

Vi delade även i år ut 6 per elevfamilj och de allra flesta har 

sålt dem eller fler, vi nådde inte att toppa förra årets 

försäljning men 1558 st är fantastiskt det med!  

Allra mest har torsdagselever sålt, speciellt i To 2,igen! SÅ 

bra jobbat!)  

Vi återkommer med vilka som vunnit priser när vi gått igenom 

alla betalningar ( ska vara inbetalda enligt info för att räknas i 

tävlingen) 

Priser: Lyxig privatlektion, 

privatlektioner och ridbiljetter 

 

UPPESITTARLOTTER 

Du köper väl din Bingolott av oss ? 

Finns att köpa av stallvärd, Du får 

såklart gärna hjälpa till att sälja 

lotter, ta gärna ex en bunt ( 20 st) 

och prova sälj ( kom bara ihåg att de 

du inte sålt måste i retur innan jul) 



 

 

 

 

 

Varma skor/vantar/tunn huva att 

ha under hjälmen (typ” Buff”) 

Kanske hemstickade knävärmare?  

Presentkort på extra ridning 

/privatlektion /tävlingsavgift 

klubbtävling ( maila ridskolan) 

Hyra sommarhäst från ridskolan 

Rida en lektion till per vecka under vårterminen 

Böcker , Biografier, om träningstips eller kanske om Mental träning? 

Reflexer ( behöver bytas ut med jämna mellanrum) , speciellt du som åker buss hit eller 

fodervärd som rider ut behöver synas bra! 

 

HÄSTARNA önskar sig inte så mycket saker, mer extra skötsel som RYKT en timme om dagen, 

extra rengöring i krubba och vattenkopp, noga mockning med fluffad yta och extra gos och 

klappar. En ryttare som är i ständig utveckling och lär sig mer och mer om hästar och ridning 

uppskattar de säkert också       

 

ELMIA HORSE SHOW 

På lördagens show var det en rasparad där 

Tvåan representerade Estonian native 

horse/Öselponny och MrG rasen lusitano. Båda 

skötte sig superbra in på stora arenan (MrG var 

mest rädd för de vita strecken på vägen utanför 

      ) 



TÄVLINGSRYTTARE I KLUBBEN  

Trots pandemin har en hel del av höstens tävlingar gått att genomföra inom ridsporten. Stora ytor, 

mycket utomhus och mycket luft har igen varit till ridsportens fördel       

ALLROUNDRYTTARE!  Emma Hangasmaa har under hösten radat upp 

placeringar i 90 och 100, i Bankeryd vann hon både 100 och 105 samt har 

ridit felfritt på 110. Hon har dessutom debuterat Fälttävlan med 

placering i både H80 och H90, med fantastisk dressyrprocent på 75.44 

% ! Emma har även tävlat dressyr LB:1 och LB:2 med 65- 70 % . En 

verklig allroundryttare som började sin ryttarbana på ÖRKS, har tävlat 

lektionshäst och varit fodervärd på ridskolan. 

Vi tycker såklart det är väldigt roligt att ryttare fortsätter tävla för ÖRKS även med egen häst.  

Vi har Ida Andersson som i alla år tävlat för ÖRKS, och har segrar o 

placeringar i så gott som alla LB:2 och LA:3 de startat i dressyr i år.  Hanna 

Briggert Wendelius började sin ryttarbana på ÖRKS och fortsätter tävla för 

oss, har i höst ridit flera LA:1 dressyr på 60- 64 %, och Hedvig Karlsson som 

rider på ridskolan med sin Lady har tävlat dressyr LB:1 med resultat 62-64% 

och deltog på RM i WE för juniorer. 

 

En oerhörd mängd ÖRKS-ryttare har tävlat WE med stor framgång . ÖRKS är en av landets ledande 

klubbar inom WE med ryttare i landslagssatsningens spetsgrupp ( Mia- Akropolis), med SM -brons till 

Åsa Saletros/Lappglans, Åsa /Felicio 7a på SM, RM seger och DM silver till Agnes/Xet (plus 

debuterat LA med seger) , RM brons och DM silver till Rebecca/Douglas och 4a på RM var Mia som 

lånat Gaborone av Åsa.  

Utöver detta många fina resultat i WE på hemmatävling, ex Inez Mattson placerad i WE-LC med 

Galax, MrG debuterat WE MsvA med bra resultat med Mia i sadeln och Åsa/Gaborone debuterat Svår 

klass med godkända SM-kval.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM-brons 

RM guld (junior)  

och RM brons (senior)  

till skolhästar!  



 

RIDSKOLE -DM ( endast ridskolehästar) har under hösten ridits i Vetlanda i Hoppning 

och Dressyr och ÖRKS var såklart på plats! 

Till hoppningen åkte Belle, Anton och 

Apollo med Kajsa, Julia L, Maja, Julia B, 

Harry och Ingrid. Belle och Anton var 

felfria i båda sina grundomgångar och 

Belle/Kajsa vann i kat B och Anton/Maja 

var 2a i kat D-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till dressyren åkte Tabris, Apollo och Karneval med Emelie, 

Inez, Johanna  och Louise och där lyckade Tabris/Emelie knipa 

silverplatsen i kat D 

 

 

 

 

 

 

 I mars 2022 kommer det även bli RidskoleDM i WE, på julaktiviteterna kan du som vill vara med 

passa på att öva på det som ingår. Programmet finns att hitt på både vår hemsida (under Ridskola – 

dressyrprogram- Bildbeskrivning ridskolecup 2019) Anmäl ditt intresse för att vara med när det 

kommer lapp på anslagstavlan i stallet. 



POÄNGJAKTEN 

Är en tävling som alla elever som är inskrivna i ridskolegrupp 90 

minuter automatiskt är med i. Resultat från klubbtävlingar räknas, 

olika poäng beroende på resultat (Resultat i form av % osv, inte 

beroende på ev placering) 

Däremot måste ryttare själv skicka in resultat från licensierade 

tävlingar om man vill att de ska räknas med. Skicka mail SENAST 23 

december där du skriver datum , tävlingsplats och resultat 

Exempel 20/7  Vetlanda Dressyr LB:1   63, 8 % 

  15/8 Nässjö Hoppning LE   8 fel, LD utesluten  

Tävlingen delas i Junior resp Senior , priser delas ut på årsmötet. 

Antal placerade efter antalet startande totalt.  

 

Ställning just nu (Alla klubbtävlingar inte räknade än, och resultat från licenstävlingar 

tillkommer 

JUNIORER  

1. Inez Mattsson  71 

2. Emelie Akterhed 59 

3. Agnes Hellerstedt  51 

4. Kajsa Leijon 49 

5. Julia Lundell 40 

6. Hedvig Karlsson  37 

7. Maja Lundell  36 

 

 

 

 

SENIORER 

1. Louise Andrén 42 

2. Pernilla Carlsson 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På våra klubbtävlingar delas rosetter ut till både segrare och till alla med godkända resultat, 

olika färger på rosetter till olika klasser. 



LAG våren 2022 

ÖRKS kommer anmäla lag i 

Ponnyhoppning div 3 och 

Dressyr Häst div 3. 

 

Anmäl om du vill vara med, gärna 

ryttare med egen häst då vi inte vet 

hur många skolhästar vi kan skicka 

iväg ( två omgångar går samma 

helg i de olika serierna tyvärr och 

skolhästarnas viktigaste arbete är 

på lektionerna) 
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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

