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Hej! 
 
Det händer mycket hos Örebro fältrittklubb allt från aktiviteter under 
jullovet, planer på nytt ridhus, möte för tävlingsryttarna och mycket mer. 
 
Julaktiviteter 
Du har väl sett att v har en massa aktiviteter under jul och nyår för både ridskolans ryttare och 
för dig med egen häst. Vi börjar julen med en tomtekadrilj den 23 december där gröt och 
skinksmörgås serveras efter ritten. Det finns läger för de mindre barnen, dressyr och 
hoppträning för ungdom och vuxna och den populära vuxen-barnridningen som vi hade under 
höstlovet. Gå in på www.orebrofaltrittklubb.se så hittar du aktiviteterna där.  
 
Men skynda att anmäla dig innan platserna till just det du vill göra tar slut. 
 
Nytt ridhus i Karlslund  
Som säkert många av er redan sett i tidningar och tv så har Örebro kommun satt av 11 miljoner 
kr i sin investeringsbudget för 2018 till Öfk. Pengarna ska gå till ett nytt ridhus och ett 
karantänstall. Det gjordes under året en förundersökning för ny anläggning i Karlslund och det 
här kan ses som steg ett. Ridhuset ska ligga i vinkel mot nya ridhuset på den västra sidan. 
Karantänstallet läggs i backen ner mot hagarna, där det s.k. Lennart stall ligger i dag.  
 
Det är mycket jobb som återstår innan ridhuset finns på plats. Detaljplanen måste ses över, en 
projektledare ska anställas av Örebro kommun etc. Så det kommer att dröja några år innan 
ridhuset är förverkligat. Ärendet ligger hos Fritidsnämnden som är mycket positiv till att 
förbättra och utveckla vår anläggning.  
 
Personalförändringar ridskolan 
I mitten av oktober lämnade Ulla Åkerstrand sin tjänst som kanslist på Öfk. Ulla var under 
många år den första våra medlemmar kom i kontakt med. Vi önskar Ulla lycka till med sitt nya 
liv. Ny administratör på plats är Angelica Gehlin som även arbetar som ridlärare hos oss. 
 
Efter julledigheterna tar Fia Krügel över lördagarnas lektioner på häst efter Morgan Ullén. 
Morgan tar då Fias lektioner på måndagar. 
 
Ridskolan - planering 2018 hopp, teori och dressyr 
Nu är planeringen inför nästa halvår i full gång. Du vet väl att det i cafeterian står pärmar med 
planeringen för alla grupper på ridskolan? Titta i dem så håller du dig uppdaterad och vet vad 
som ska komma på dina lektioner. 
 



Hästinfo 
Ridskolan ha köpt in fyra nya storhästar. De kommer att utbildas under våren.  
Hästar som lämnat oss är Furiosa och Ultimo. 
 
Måldokumentet 
Just nu jobbar ridskolan, styrelsen, kommittéerna och sektionerna med mål och 
handlingsplaner för 2018. Dokumentet revideras varje år. Du hittar det på vår hemsida. 
 
Årsmöte 
Boka redan nu in Örebro fältrittklubbs årsmöte. Det blir måndag den 26 februari kl. 18.30 på 
anläggningen. Motioner ska vara inlämnade senast tre veckor före årsmötet, alltså den 5 
februari. Din motion mejlar du till styrelsens sekreterare jan-erik.anderdahl@telia.com. 
 
Samarbete med Örebro Ridsport 
Örebro fältrittklubb är så glada att vi har kunnat inleda ett samarbete med Örebro Ridsport. 
Det betyder att vår personal kommer att gå klädd i kläder från Kingsland och våra 
ridskolehästar kommer att bära schabrak, även de från Kingsland.  
 
Som medlem i Öfk får du 20 procents rabatt på Kingsland och 10 procents rabatt på övrigt 
sortiment. Örebro Ridsport ligger i Gräveby. 
 
Ny sponsor med medlemsrabatt  
Färgaffären Caparol har gått in som sponsor till Örebro fältrittklubb och ger våra medlemmar 
30 procent på färg, 20 procent på verktyg och 15 procent på tapeter. När du handlar hos dem 
ska du uppge ditt medlemsnummer. Det hittar du på fakturan uppe till höger. Det är det 
nummer som står före bindestrecket.  
Kontakta kansli@orebrofaltrittklubb.se om du inte har någon faktura att titta på. 
 
Tävlingsryttarmöte 
Söndag 14 januari kl. 16.30 är du som vill tävla för Örebro fältrittklubb 2018 välkommen till ett 
gemensamt möte för hoppning, dressyr och fälttävlan. Vi kommer bl.a. att gå igenom 
ändringar i TR som görs inför 2018. En särskild kallelse går ut till dem som löst licens för 2017, 
men nya ryttare är naturligtvis hjärtligt välkomna. 
 
Resultat enkät 
Ett stort tack till er som svarade på enkäten om att inte längre kunna ha ersättare för sina 
ridlektioner. Kontentan blev den att trots att du förlorar pengar när du inte kan rida så 
överväger det positiva med mer homogena grupper och även att man är färre när någon är 
borta. Vi fick också in många bra synpunkter och förslag till förbättringar. Dessa tar vi till oss 
och jobbar vidare med de idéer som går att förverkliga. 
 
Cafeterian 
Veckorna 45-46 genomfördes en enkät om cafeterian. Drygt 40 svarade. Skiftande synpunkter 
kom in om cafeterian från önskemål vad gäller utbud, om mer godis till endast lördagsgodis, 
önskemål om nyttigare utbud, önskemål om billigare utbud, mellanmålskuponger och längre 
öppettider. Cafeteriagruppen kommer att ha ett möte i januari för att se över och förändra 
sortimentet. 



Cafeterian sköts helt av ideella krafter vad gäller bemanning, inköp, tvätt, utrustning. Därför 
kan vi hålla låga priser. Vår strävan är att cafeterian ska vara en samlingsplats för alla där man 
kan mötas, fika, sitta och snacka. Vi har en ambition att ha god kvalitet med nyttiga alternativ.  
Vi serverar mellanmål för barn och ungdomar med smörgås, juice och frukt för 15 kronor. Från 
årsskiftet kan du förskottsbetala en valfri summa för mellanmål till ditt barn. Det noteras då i 
en pärm och avräkning görs när barnet köper sitt mellanmål. 
  
I dagsläget kan vi inte hålla öppet mer då vi är få som bemannar cafeterian. Blir vi fler kan vi 
utöka öppettiderna. Har du möjlighet att hjälpa till i cafeterian så hör av dig till någon i 
cafeterian eller kontakta Björn Österdahl, 073-809 74 76. 
 
Prishöjning av ridabonnemang 
Inför abonnemanget som börjar vecka 8 gör ridskolan den årliga höjningen av 
abonnemangsavgiften. Höjningen i år blir cirka 5 procent. 
 
Det händer hos oss 
Bifogar ett kalendeblad över vad som händer hos oss den närmaste tiden. På hemsidan läggs 
många av våra arrangemang upp och i kalendern på hemsidan får du en överblick över vad 
som händer. 
 
Ny grafisk profil 
I början av året kommer vi att presentera vår nya grafiska profil med vår nya logotyp. Det har 
varit en spännande resa som gjorts sedan i våras.  
 
Örebro fältrittklubb 100 år 
Nu har vi firat Öfk:s första hundra år rejält. Först hade vi ett hundraårskalas på anläggningen 
den 17 september. Det var mycket välbesökt och uppskattat. Till jubileumsmiddagen på Stora 
hotellet den 4 november kom cirka 140 nuvarande och tidigare medlemmar. En mycket lyckad 
tillställning och ett stort tack till Ulf Eriksson och hans medhjälpare för det fina arrangemanget 
på Stora hotellet och den mycket uppskattade utställningen. Firandet avslutades den 10 
december med Sporrens jubileumsshow. 
 
 
Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år så hörs vi igen framåt vårkanten. 
 
 
 
Lotta Löfstrand  Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef  ordförande 


