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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 
 

1/4  Team ÖRKS dressyr 

2/4 Ukraina-clinic med Ulla-Carin  

3/4  Klubbtävling WE´s dressyrprogram. 

9/4 WE-tävling officiell, se tdb. Funktionärer behövs! 

10/4 Fixardag  

Påsklov 

11/4 Halvdagsläger 

11/4 B.U.S Tipspromenad 

12/4 Halvdagsläger 

12/4 Pay&Ride  WE 

13/4 Cm-hopp 

14/4 Halvdagsläger 

14/4 B:U:S Påskäggjakt 

15/4 Lokaltävling dressyr Häst, se tdb Funktionärer behövs! 

18/4 Lokaltävling Dressyr Ponny, se tdb Funktionärshjälp behövs 

23/4 Fixardag 

24/4 Ponnylag hopptävling i Tranås 

6-8/5 Träningshelg med Nuno Avelar 

7-8/5 Knatteridläger 

14/5 ponnylag Hopptävling Bankeryd 

21/5 BUS-dag för alla medlemmar 7-25 år 

26/5 Klubbtävling Dressyr Jabin cup 

27/5 Uteritt 

4/6  WE-tävling officiell, se tdb. Funktionärer behövs! 

4/6 ponnylag Hopptävling Norrahammar 

4/6 Ölmstadagen – kan DU hjälpa till med ponnyridning? 

11/6 Klubbtävling Hoppning 

 

19/6 Sista ridskoledag 

 

20-22/6 Dagläger ridning 

20-22/6 Träningskvällar Vuxna 

23/6 Hästarna åker till sommarvärdar 

27-29/6 Träningsläger för ryttare med egen häst för Mia 

 

8/8 Ridskolestart 
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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

Dags att måla hemma? Du handlar väl på Flügger?

20 % !!



BINGOLOTTER 

köper du numera på 

ÖRKS eller på ICA Nära i Gränna!  

Eget swishnummer! ange ÖRKS eller ICA 

Du kan även prenumerera, be om lapp att 

fylla i om du vill prenumerera.  

 

TACK FÖR DITT STÖD!  
 

 

 



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 ,  

 

SLUTRESULTAT, placerade  i fet stil. Priser delas ut på årsmötet, boka in 26/2 kl 11.00 (klä 

dig varmt) Antal placerade efter antalet startande totalt.  

JUNIORER 25 startande, 7 placerade 

1. Hedvig Karlsson  98 

2. Agnes Hellerstedt 95 

3. Inez Mattsson  92 

4. Emelie Akterhed 89 

5. Kajsa Leijon 56 

6. Julia Lundell 48 

7. Maja Lundell  45 

8. Valdemar Rösiö 36 

9. Alice Melander     34 

10. Ingrid Rydberg 22 

11. Julia Bergling  16 

12. Tyra-Linn Lyxell  12 

 

 

 

SENIORER 9 startande, 3 placerade 

1. Louise Andrén 51 

2. Pernilla Carlsson 34 

3. Angelika Karlsson 21 

 

Antalet seniorer har varit färre än tidigare 

år, beroende på  att under del av pandemin 

var tävlande för vuxna stängt

 

 

 

 

 

 

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

olika färger på rosetter till olika klasser. 



FIXARDAGAR   

  På ANLÄGGNINGEN 

 

Söndag 10 april kl. 10-14 

Lördag 23 april kl. 10-14 

Smått o lite större, hammare, kratta och ett glatt humör är 

en del av det vi använder oss av       

Tillsammans gör vi anläggningen vårfin !   

Den 23 ska vi även ge oss ut och städa i Ölmstad/ Skärstad 

( = pengar in till klubben) 

Som avslutning bjuder klubben på lunch!   

 

 



ÖRKS Styrelse 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophia Annemalm, Tenhult 

Styrelseordförande för ÖRKS 

Ingår även i sponsorgruppen 

Hör gärna av dig med frågor, idéer 

och synpunkter! 

0702-766061 

sophia.annemalm@gmail.com 

 

 

Pernilla Orvehag , ledamot. Jag har både haft ridande barn på 

ridskolan och varit elev och fodervärd själv under många år:) 

Sedan två år tillbaka har jag egen häst men brinner fortfarande 

för vår klubb!  Mitt specialområde i styrelsen är personalfrågor. 

Kontakta mig gärna Tel 0709-534040   pernilla@alpnaering.com 

 

 

Peter Karlsson 

Ordinarie ledamot ÖRKS 

Sammankallande Anläggningssektionen ÖRKS 

070-600 69 22 

peter.norrahammar@gmail.com 

 

 

Sara Wennerholm 

Bor i Jönköping 

Ledamot och sekreterare för det mesta 

Mail: wennerholmsarakarolina@gmail.com 

Tel: 070-2941560 

 
Jag heter Anki Nordh och 

är ledamot i styrelsen. 

Är verksam i klubb/cafe 

gruppen. 
Bor i Huskvarna 

 

 
Josephine Pillan Jansson 
Tävlingsledare och den som 

har hand om alla lokaltävlingar 
med allt vad det innebär 

Tel 0736796032 

 

 

Johan Elmqvist 

Ledamot, aktiv i 

anläggningssektionen och vice 

ordförande 

Vilka var det som vi valde in på årsmötet? Här har de fått 

chansen presentera sig och vad de jobbar med för vår klubb. 

Kontakta dem gärna eller prata när ni möts i stallet för här 

ser du hur de ser ut       

mailto:sophia.annemalm@gmail.com
mailto:pernilla@alpnaering.com
mailto:peter.norrahammar@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2022 hölls i stora ridhuset och samlade ett 30tal medlemmar. I år kunde vi efter förra årets 

avbrott pga digaitalt årsmöte återuppta traditionen att föreningen efter årsmötet bjuder på smörgåstårta. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, förträffligt ledda av årsmötets ordförande som även i år var Anders 

Råsberg. Styrelsen är tämligen stabil, Ellinor Landström Linnér avtackades och Elin Bagge och Hanna 

Danielsson valdes in som nya 

Prisutdelning  i Poängjakten , priser och rosetter delades ut till placerade Juniorer och Seniorer. De senare 

var ovanligt få, vilket beror på att tävlande för vuxna pausades under en del av 2021 pga pandemin 

De olika sektionerna kommer ges chansen presentera sig och vad de jobbar för här i ÖRKS-nytt, först ut i 

detta nr är Ungdomsektionens styrgrupp- se annan sida i denna tidning 

 

Jag heter Helen 

Karlsson. Jag är med i 

tävlingssektionen och 

min dotter Ronja rider 

en gång i veckan. 

Hannah Danielsson 

heter jag, har hållit på med hästar i 

minst 25 utav dom. ÖRKS är där 

hästresan började, och har nu i vuxen 
ålder börjat rida lektion igen. Rider 

på söndagar och har ofta med mig 

min medryttarhäst Myran. Suppleant  

och med i utbildningssektionen. 

Ungdomssektionen (BUS) har egen representant med 

suppleant  i styrelsen 

 
Johanna Salminen , suppleant. Aktiv 
i utbildningssektionen 

0735289088 

Mail: johannaolivia88@gmail.com 

 

 

Fredrik Brandt  

Suppleant, ”förste 

hamburgerfixare” på 

städdagar och annat 

Elin Bagge, suppleant. Jag har ridit i olika 
ridgrupper under åren och har även varit fodervärd till 
Bravo. ÖRKS ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram 
emot att få bidra med engagemang även i styrelsen. Vi ses! 

mailto:johannaolivia88@gmail.com


ÖRKS arrangerar tillsammans med Ulla-Carin Carlsson-Lindqvist 

SÄKER HÄST  

100% till förmån för Ukraina.  

                 
Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist har nästan 30 års erfarenhet som ridande polis i Stockholm, varav 22 år 

tillsammans med tjänstehästen UTTER som från början ansågs vara tjurig och lat men som skulle visa sig 

bli Sveriges bästa polishäst. Ulla-Carin har haft ansvaret för den polisiära utbildningen av 

stockholmspolisens hästar samt utbildat brandmän i hästhantering. www.sakerhast.se 

 

LÖRDAGEN den 2 APRIL med start 9,30 

Föreläsning 9,30-ca 12,00 minst 200:- / per person 

( obligatorisk om du vill träna eller sitta på läktaren på em) 

Träning/Prova på  i grupp       minst 500:- / ekipage  

(föreläsning ingår- max 3 grupper 13,00-16,00  á 4 pers = 12 ryttare- FV har företräde på ”sin häst”) 

 

Anmälan genom inbetalning på Ridskolans AKTIVITETSSWISH 123 510 91 03 – märk UKRAINA. 

Ryttare anmäler till mail orks@orks.nu först och får då ok för inbetalning.  

 

Ev. kommer vi att servera sopplunch eller liknande mot en liten peng – meddelande kommer senare. 

 

Ulla-Carin kommer att sälja sina böcker på plats till specialpris för att finansiera resan så att 

ALLA INTÄKTER GÅR oavkortat TILL ”LÄKARE UTAN GRÄNSER” 

UKRAINA !  

mailto:orks@orks.nu
Hästplatser FULLT

XXXXX

Anmäl även om du inte vet om du kan komma- alla pengar går till Ukraina!



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.  

20-22/6   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  2050 Anmäl via 

mail, betala efter bekräftad plats enl ovan 

20-22/6 TRÄNINGSKVÄLLAR seniorer kl 17-21.  Pris 1850 kr.  

Olika teman, träning och programridning/bana. Anmäl via mail med hästönskemål, betala efter 

bekräftad plats enl ovan. För dig med egen häst kostnad 1600 kr   

23/6-6/8  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 

8500:- för hela perioden (elev inskriven ÖRKS ridskola 8000 kr). Du ordnar själv betesplats och 

transport hem o åter. 

27-29/8 Träningsläger för Mia, ryttare med egen häst. Dressyr och WE,du kan själv välja antal 

pass du vill boka. Se annan sida 

8/8   RIDSKOLESTART 

13-14/8    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 500 kr Anmäl via mail, betala efter bekräftad plats enligt ovan 

V 33          FODERVÄRDSSTART 

 september  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 förhoppningsvis 

gemensamt drar in lite pengar till kassan. 



 

 

STÅR hästen i hagen eller 

GÅR den i hagen?  

Det kanske inte är så viktigt tänker du, men jo det kan det 

vara! Dels för att hästen förhoppningsvis slipper en hage som är så 

liten och tråkig att den bara står där, utan har yta att både gå och springa 

runt med hästkompis. Djurskyddslagen säger både social kontakt och frihet/yta 

att galoppera.  

 

KASTADE hästen av eller RAMLADE ryttaren av?  

Det är mycket ovanligt att hästar kastar av sin ryttare. Det är oftast så att 

ryttaren var oförberedd, hade mindre bra balans, var ofokuserad eller liknande 

och att hästen var glad o sprallade lite, fick svårt hålla balans på både sig själv 

och på sin ryttare eller tog till ”flykten” för att något upplevdes farligt.  

 

Hästen blev GALEN , när den egentligen blev RÄDD / GLAD/ STRESSAD  eller 

visade annat ett för hästen naturligt beteende ? Säg det inte ens på skämt, det 

kanske står ett litet barn eller en nybörjare inom hörhåll som tror på det du 

säger och då får den hästen oförtjänt dåligt rykte, spända ryttare som ska rida 

den och mår då såklart inte bra av det. 

 

LÖSDRIFT är när hästen istället för att stå i en box eller spilta på natten går 

lös ute med vindskydd/lada. När hästen sen släpps på bete dygnet runt är det 

inte lösdrift- då är det bete. Det går alldeles utmärkt att rida och tävla på en 

häst som går ute dygnet runt .  

 

 

Rent allmänt gäller -  Prata väl om hästarna och uttryck dig så korrekt du kan! 

Det är viktigt både för att inte någon som är okunnig om hästar (t.ex. nybörjare 

eller föräldrar) tror att hästar är farliga djur men också för att vi inte ska 

medverka till spridning av rena felaktigheter. Dessutom ber vi er att inte 

förmedla till andra ( nya) ryttare i klubben hur en häst ”är”- det är nämligen 

väldigt olika hur man upplever både hantering och ridning av hästen  - så låt alla 

få sin egen upplevelse!  



DRÖMMER DU OM EGEN HÄST ?  

 

SOMMARHÄST 
För sommarhäst från ÖRKS gäller att de ska 

gå ute dygnet runt, med hästsällskap och det 

ska var så gott om bete att tillskott inte 

behövs. De ska ridas i skog och mark och 

slippa ridbana. Det är lämpligt du har 

sällskap när du rider ut då de inte är vana 

att vara ensamma och ska heller inte lämnas ensamma i hagen. Du som 

hyr hämtar och lämnar hästen på ÖRKS enligt det avtal som skrivs. Hästarna har såklart sin 

egen utrustning med sig, är skodda, vaccinerade, träckprovade och försäkrade. 

Hyreskostnad för perioden 23/6 – 6/8 är för ridskoleelev 8000 kr, övriga 8500 kr 

För sommarhästarna gäller den fasta perioden av 6 veckor då anläggningen under den tiden 

töms, städas och målas samt ger personalen chans till semester. 

 

Kontakta Mia 070-5581315  

eller orks@orks.nu om du är intresserad hyra 

 

HYRA helår/vinter 

Just nu är Melker och Luar uthyrda, Cheenock har kommit hem igen.  Hur/vilka det blir till 

nästa år är ännu inte klart. 

Åsa (Ölandsberg) har redan i princip hyrt ut allt inför nästa vinter så intresset för att ha 

häst är stort!  

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.  

Just nu finns endast Golo ledig (avtal Lyxig ), men du kan anmäla ditt intresse för att bli 

fodervärd via mail orks@orks.nu 

MELKER 
KARNEVAL 

Ev Jocoso  

Foto Lina Hangasmaa 

mailto:orks@orks.nu


21/5 BUS-dag FÖR 

MEDLEMMAR 7-25 ÅR 
 

Ölmstad Rid och Körsällskap barn och ungdomssektion BUS   bjuder in till  

En kul dag på City Hotell Ericsson  

med valbar em-aktivitet bowling, 

badhuset eller minigolf.  
 

Alla Medlemmar 7-25 år är välkomna   

Max 40 st.  

VEM ÄR VI - BARN OCH UNGDOMSSEKTIONEN -TRYGG I STALLET- VI ÄR ÖRKS.  

Kostnad 50 kr allt ingår utom ev buss till aktivitet (inga föräldraskjutsar)  

 

 

Dagen innehåller ”hotellhäng”, utbildning, lunch och aktivitet.  

Lördag 21 MAJ  

Samling 9.00 på hotellet. BUS styrelse tar emot.  

Lunch 12.00 efter lunch börja ta sig till de olika aktiviteterna. (BUSS eller PROMENAD tillsammans) 

Aktivitet 14.00 -ca 16.00  

ANMÄLAN  TILL orks@orks.nu  ANGE NAMN, AKTIVTET OCH EV ALLERGIER. Betala via swish  123 510 91 03 

vid anmälan 

BINDANDE ANMÄLAN och den som anmäler men ej kommer får betala de avgifter vi får för mat och inträde.  

Info om Dagen o aktiviteterna publiceras på hemsidan ca 1 vecka före.  

 

    

mailto:orks@orks.nu


Tre av våra Trotjänare  dvs hästar som varit med oss 

länge har gått ur tiden.  

 
REBUS f. 2002 ,kom till ridskolan som 5åring och har stadigt 

varit en klippa för både nybörjare som de mest rutinerade. Han 

kunde ”alla krumelurer” vi använder i undervisningen, gjorde 

riktigt fina galoppombyten och hoppade utan problem i alla fall 

LC-banor. När WE kom igång visade han sig vara en stabil kille 

även där som fixade många rosetter till sina ryttare.  

Under hösten tyckte vi att han var trött och han har ett par 

gånger under sista året haft ordentliga kolikanfall, runt jul blev vi 

mer oroliga för honom då känslan var att han inte alls mådde bra 

och våra farhågor besannades vid en resa till Skara djursjukhus. 

Det var så illa att han avlivades på plats – det fanns helt enkelt 

inte som alternativ för oss att förlänga hans lidande då hans 

hjärta och lungor höll på att ge upp. En chock för oss alla men det 

var ett helt nödvändigt beslut. 

 

BOLERO f.1997, vår lilla fina kille som köptes in till 

ridskolan som 7åring, lite busig i början o mer än ett barn 

trillade av men snart blev han lite lugnare och jag tror han 

varit nästan alla barns favorit någon gång.  I höstas blev 

det lite svårare för honom att hålla hull och att hitta sin 

plats i flocken bland alla de andra så vi beslöt att placera 

ut honom i ett ”livstidshem” hos en privat fodervärd. Han 

blev även där älskad upp över sina små fina öron men 

tyvärr slutade sagan med ett olyckligt benbrott och det 

blev tvunget att ta bort honom direkt på plats och 

omedelbart.  

 

CHICAGO f.1994 (?)  kom till ridskolan som 4 eller 5åring ( 

det var inte så noga med papper på den tiden). En piggelin ponny 

som gärna sprang 3 varv mer än alla andra och som kunde lura 

vem som helst att han var rädd för vad som helst fast han 

egentligen bara ville att någon skulle hjälpa honom att övervinna. 

Att slänga på ett täcke var inga problem men att försiktigt lägga på 

det var inte lätt        Chicago blev hos sin livstidsfodervärd riktigt 

gammal ( o som sagt vet kanske ingen riktigt hur gammal) och togs 

bort hemma vid sitt stall och i samråd med oss i personalen på 

ÖRKS.  

 



7-8 Maj   Knatteridläger 
Från 4 år, BUS arrangerar,  Ridning med ledare och 

andra skojiga lekar o aktiviteter  

LÖRDAG kl.13-16 , Söndag kl. 9-12. Pris 500 kr     Anmäl 

via mail, betala efter bekräftad plats på swish 123 510 

91 03 ( eller BG 5457-8158) ange barnets namn 

 

 

TACK  

Till alla er som köpt och sålt restaurangchanser! Våra medlemmar/ridskoleelever är som vanligt 

fantastiska på att sälja, allra mest fantastiska är torsdagseleverna då de tog hem nästan alla  

sälj-priser! 

RESULTAT RC-säljtävling 
1.a pris Kurs går till Josefine´s grupp Torsdag 2  

2:a pris en extra lektion till vuxengrupp Torsdag 5 

Enskilda priser 

1. Lyxlektion Elsa Wiik Aourell To 2 

2. Kompislektion 30 min Elsa Mattsson Ti 1 

3. Ridbiljett Laura Situm  To 2 

Ridbiljett Gabriel Persson  To 4 

Grattis alla pristagare- enskilda priser kommer att finnas på stallkontoret att hämta ut, pris för 

grupp bokas tillsammans med instruktör 

 

 

 

 

Grattis Agnes Hellerstedt till ett fint 

träningsstipendie från Länsförsäkringar Jönköping.  

 

”Agnes är beviset på att kämpaglöd och en stark vilja 

lönar sig då hon under 2021 bland annat tog hem 

vinsten i riksmästerskapet för juniorer. Med sin unga 

ålder visar hon stor potential och lovande 

utvecklingsmöjligheter för att ta sig långt inom 

ridsporten. Hon har ett stort engagemang i 

föreningens barn- och ungdomssektion där hon även 

agerar ordförande. Agnes är därför en väl värdig 

vinnare av Länsförsäkringar Jönköping 

juniorstipendium 2022” 

 
 



Agnes Hellerstedt,16 år, ordförande i BUS-styrelse. 

sedan 2017 har jag varit ridande elev på Sveriges bästa 

ridskola, ÖRKS! För mig är det viktigt att alla ska känna 

sig välkomna och ha kul i stallet        

På bilden ser ni mig med min favorithäst av 

ridskolehästarna, Xpriment. 

Ida Gabrielsson, 19 år. Har ridit på ÖRKS ungefär 8 år 

och ridit många olika hästar och haft fantastiska 

ridlärare. Är så tacksam för denna ridskola som gör ett 

så bra jobb att inkludera alla och att speciellt göra 

det roligt för barnen att komma till stallet!      

På bilden ser ni mig och lilla Spader. Kunde inte 

välja min favorithäst så det fick bli den sötaste       

Alice Melander, 14 år och jag är på ÖRKS 4-5 

dagar i veckan! Min uppgift i bus är att tillsammans 

med Inez göra alla anslag till Bus, jag är också med 

och hjälper till på många av aktiviteterna. På bilderna 

ser ni mig med ÖRKS ponny Ruff. 

Ingrid Rydberg,13 år. Är på ÖRKS många dagar 

varje vecka och har precis gått in i BUS-styrelse. Jag 

jobbar främst med läger (knatteläger) men är med på 

mycket annat också. 

På bilden ser ni mig och min favorithäst Apollo  

Valdemar Rösiö, 14 år. På bilden är det Chester 

min favorit- ÖRKS-häst som nu är pensionerad och 

bor hos oss.  Min uppgift i bus är att vara ledare på 

aktiviteterna. 

Elin Hallvig, 12 år. Ny i BUS styrelse. 

Jag har ridit på ÖRKS sedan jag var 4 år och älskar 

verkligen denna ridskolan. Jag jobbar främst med 

stallfritids, läger (knatteläger) &  Instagramkontot 

Inez Mattsson, 14 år. Detta blir mitt tredje år i 

BUS-styrelse. Min uppgift i BUS är att 

tillsammans med Alice göra anslag till aktiviteter 

men jag är även med och hjälper till med 

aktiviteterna. 

På bilden ser ni mig och ÖRKS fina ponny Tvåan.  

Lisa Holmqvist, 16 år. Ny i BUS-styrelse och  

hjälper jag till att hålla i aktiviteter. 

På bilden ser ni mig och ÖRKS ponny Chester, 

numera pensionär      

 

Presentation av B.U.S styrgrupp! 

Vill du veta mer? Prata med oss när vi ses i stallet 

och följ oss gärna på instagram  : olmstadrksbus 



PÅSKLOV 

 

HALVDAGSLÄGER:     kl 9-14     Må 11/4  - Ti 12/4  - To 14/4  

 

från 7 år, ingen ridvana krävs  

 

Stall och hästpyssel och dagens aktivitet  (Må+To Voltige, Tisd Körning) 

Medtag egen lunch  

Anmäl valfritt antal dagar via mail, Pris 1 dag 400 kr 2 eller 3 dagar pris 350kr /dag. 

Swish efter bekräftad plats 

 

 

Pay & ride WE 12/4  

Teknikbana på valfri nivå,  

Samling 13.00 för banbygge, häst borstad före  

Första start 14.00. 

 

Vid anmälan ska ridskoleryttare önska minst tre hästar  

Anmälan i stallet.  

Pris 170kr, möjlighet att köpa rosett ( +25kr ). Swish vida anmälan 

 

CM -HOPPNING 13/4  

Öva att hoppa bana. 20-70cm.  

 

Samling 9.00 för banbygge häst, borstad före  Första start 10.00.   

Se hemsida dagen innan för info .  

 Vid anmälan ska ridskoleryttare önska minst tre hästar  

Anmälan i stallet.  Ni som tävlar på klubbnivå kommer med i mån av plats. 

Pris 195kr, swish vid anmälan 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



ÖRKS Tävlingsryttare 
 

Hoppning 

Emma Hangasmaa/Denise har dubbelnollat både 0.90 (vinst) , 1.00 (5a av 33 

startande) och 1.10 (2a av 31). Grattis och Bra jobbat! 

 

 

RidskoleDM i WE 

Galax och Robin med två ryttare var, Ruff, Anton och Tvåan med var sin åker 

till Vetlanda 23/3 för att representera ÖRKS 

 

Ponnylag i Hoppning 

ÖRKS har ett lag med blandat lektionssekipage och ryttare med egen ponny 

som vid tre tillfällen i vår ska ut o hopps, håll tummen för bra flyt och roliga 

dagar för hela teamet med ryttare, hästskötare, chaufförer, lagledare osv 

 

 

Hemmatävlingar 

Vi arrangerar två dressyr och två WE i vår/sommar och behöver DIN hjälp som 

funktionär! Det finns uppgifter för alla, skriv upp dig på anslagstavlan och var 

med! Är du osäker på vad för uppgift som passar dig så prata med någon 

ridlärare. 

Flera hemmaekipage är anmälda till de olika tävlingarna, vill du tävla med 

ridskolehäst måste du först prata med Mia 

 

Linköpings Fältrittklubb arrangerar i sommar SM och RM i WE, de vill gärna ha 

hjälp, ffa av dig som redan varit funktionär på ÖRKS tävlingar, prata med Mia 

för vidare kontakt 

 

 

 



 

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 

http://www.orks.nu/
mailto:orks@orks.nu



