
 

 

Hej alla medlemmar! 
 

Jul och nyår närmar sig med stormsteg och snart går vi in i 2019. Ta det lugnt i 
helgerna och unna dig att vara med dina eller ridskolans hästar. Det mår vi alla 
bra av. 
 
Jullovet 
Ridskolan har lektioner som vanligt under större delen av jullovet. Du har väl sett att vi erbjuder 
många extraaktiviteter. Har du inte bokat än så är det hög tid. Du hittar dem på hemsidan, Facebook 
och Instagram. 
 

Drop-inridning 
Ett utmärkt tillfälle att rida mer är att komma till vår drop in-ridning måndag och tisdag morgon. 
Samling kl. 7.30. Vare sig du vill rida din egen häst eller någon av ridskolans är ni alla hjärtligt 
välkomna. På måndagarna är Cicci Jivemo ridlärare och på tisdagarna är det Anna Skog som står i 
manegen. Tänk på att det är drop-in och vi kan inte garantera en plats.  
 

Tävlingsryttarmöte 20 januari 
Söndag 20 januari kl. 16 är du som vill tävla för Örebro fältrittklubb 2019 välkommen till ett 
tävlingsryttarmöte.  En särskild inbjudan går ut till dem som löst licens för 2018, men nya ryttare är 
naturligtvis hjärtligt välkomna. Örebro fältrittklubb hade 2018 cirka 110 licensierade ryttare som 
tävlade för klubben. 
 

Tycker du tävling är kul och vill du vara med i tävlingskommittén? 
Vill du, eller vet du någon du känner, som brinner för tävling och gärna skulle vilja vara med i 
tävlingskommittén? Du behövs med allt från idéer till att praktiskt jobba på tävling. Mejla 
lotten.beijer@gmail.com om du har frågor eller vill veta när nästa möte är. Du är varmt välkommen! 
 

Tävlingar nästa år – vill du hjälpa till? 
Nästa år har vi sex tävlingar att arrangera. Vi behöver all hjälp vi kan få. Har du inte varit med tidigare 
så får du hjälp att klara av din uppgift. 
 

 3 februari, regional hoppning ponny med Sverigeponnyn kval samt KM 

 3 mars, regional hoppning häst, div. 3 omg. 1 

 22 april, (annandag påsk) regional dressyr häst 

 1 september, regional fälttävlan ponny och häst 

 27 oktober, regional hoppning häst, div. 2 omg. 3 samt KM 

 9-10 november, regional dressyr häst samt KM 
 

Grönt kort-kurs 
Den 26 december startar vi en grönt kort-kurs för dig som ska börja tävla. Mer info hittar du på 
orebrofaltittklubb.se och Facebook eller ta kontakt med fia.krugel@orebrofaltrittklubb.se  
 

mailto:lotten.beijer@gmail.com


 

 

Planering av ridgrupperna inför kommande abonnemang 
Planering av ridgrupperna inför nästa abonnemang som börjar vecka 8 är snart i gång. Kom ihåg att 
hålla koll på uppsägningstiden inför abonnemangen om du mot förmodan inte vill fortsätta rida. 
Abonnemanget som börjar vecka 8 ska sägas upp senast 14 januari.  
 
Har du önskemål, vill byta grupp eller om du vill rida fler gånger i veckan, mejla 
kansli@orebrofaltrittklubb.se  
 

Prisjusteingar 2019 
Som varje år måste vi justera våra priser. Vissa justeringar gäller redan från nyår medan de nya 
abonnemangspriserna för lektionsridning gäller från vecka 8. 
 

Vår cafeteria behöver förstärkning 
Har du tid och intresse för att hjälpa oss i cafeterian? Vi är ett bra gäng som behöver förstärkning. Kom 
upp och prata med någon av oss som finns i cafeterian så kan vi berätta mer om vad det innebär. Du 
behöver inte lova något utan bara vara nyfiken. Välkommen! 
 

Konferensen 21 oktober 
Den 21 oktober genomförde vi höstens konferens med personal, styrelse och ideella. Temat för dagen 
var medlemmen i fokus och det blev ett mycket kreativt möte med högt i tak och många idéer som 
lyftes. Det bådar gott för Öfk:s framtid. Nästa konferens blir i mars.  
 

Anläggningen sedan sist 
Nu har vi till slut fått belysning på vår utebana som kallas framhoppningen. Med det kan vi förlänga 
utesäsongen betydligt. En stor kostnad på 500 000 kr. Detta har varit möjligt att genomföra tack vare 
idrottslyftsmedel från Ölif och bidrag från Örebro kommun. Vi kommer att sätta upp en tillfällig 
belysning på vägen till och från ridbanan. Örebro kommun planerar att sätta upp gatubelysning men 
till den finns på plats gör vi alltså ett provisorium. 
 
När det gäller byggnationen av nytt ridhus har tyvärr inget hänt. Det saknas fortfarande en 
projektledare från kommunen.  
 

Våra skötare – en ovärderlig resurs 
Våra ridskolehästar har egna skötare som pysslar och sköter 
om dem med stor kärlek. Många av hästarna har dessutom 
egna Instagramkonton där man kan följa deras vardag. Det är 
lätt att förstå den kärlek som uppstår mellan skötare och 
sköthäst. För er som inte finns i stallet så ofta finns här 
kärleksbrev till en av våra trogna hästar, Tiger. Brevet sitter 
uppsatt i hans spilta.  
 
  



 

 

 

Hästarna på ridskolan 
Mr. Leon, Karina, Harry, Hannah, Boundless Colour Delight (Ruben), Flica och Pegasus har flyttat in i 
stallet. Några av dem har också börjat gå lektion. Tyvärr har några fått lämna oss, Don Kong och 
Equador betar nu på de evigt gröna ängarna. Ponnyn Charizma har åkt tillbaka till sin förra ägare då 
hon inte trivdes som ridskolehäst. 
 

Möte med ryttare med anläggningskort, ridskolans elever samt föräldramöte 
Under hösten har vi åter haft träffar med våra medlemmar. 
Först ut var föräldramötet den 4 oktober som tyvärr inte var så välbesökt denna gång men ändå blev 
ett bra möte. Den 18 oktober träffade vi ryttare med anläggningskort och till det mötet var det god 
uppslutning. Bra diskussioner och många frågor. Sist ut var mötet med våra ridskoleryttare den 12 
november. Till det mötet kom en större skara än tidigare och det blev ett givande möte med många 
frågor, tips och funderingar vi fick ta med oss.  
 
I vår träffar vi våra medlemmar i gen. Föräldramötet blir torsdag 28 februari kl. 18.30, 
anläggningsmötet den måndag 8 april kl. 18.30 och mötet med ridskolans ryttare blir den onsdag 
15 maj kl. 18.30. Notera det redan nu i din kalender. 
 
Har ni frågor och funderingar så behöver ni inte vänta till vi kallar till möte. Mejla 
kansli@orebrofaltrittklubb.se så svarar vi. 
 

WE-träning 2019 
Även 2019 kommer Linnea Lycke till oss för WE-träning. Mejla mariaekmark@yahoo.se  om du vill vara 
med. Datum och tider kommer att finnas på vår hemsida, Facebook och Instagram. 
 

Var försiktig när du går mellan olika stall för att undvika smitta 
Som du säkert har läst och hört finns kvarka runt om i länet. Det är inget vi önskar här. För er som 
besöker olika stall och anläggningar är det av största vikt att ni inte har samma kläder, skor eller annan 
utrusning i de olika stallen. Det är mycket viktigt att byta när du ska till ett annat stall. Och självklart tar 
du inte med din häst till en annan anläggning om det finns misstänkt smitta där du står. Det är det 
säkraste sättet vi kan förhindra att smitta sprids mellan olika stall och anläggningar och vi måsta alla 
hjälpas åt att förhindra att hästarna blir sjuka. 
 

Städdagen  
Städdagen i november blev tyvärr inställd. Vårens städdag har vi ännu inte något datum för, men den 
blir troligtvis i april eller maj. ALLA medlemmar är hjärtligt välkomna att snygga till sin anläggning. 
 

Måldokumentet  
Just nu har jobbet med mål och handlingsplaner för 2019 samt årsplan slutförts. Dokumenten 
revideras varje år. Du hittar dem på vår hemsida under Klubben/ Styrdokument. Du är väl nyfiken på 
vad vi har för planer framöver? 
 

Årsmöte  
Boka redan nu in Örebro fältrittklubbs årsmöte. Det blir måndag den 25 februari kl. 19 på 
anläggningen.  
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Klubb- och profilkläder 
Du har väl inte missat att det finns en kollektion Kingslandkläder och schabrak till ett rabatterat pris att 
köpa. Vi har också en klubbkollektion för dig som inte vill lägga så mycket pengar men ändå visa att du 
är Öfk:are. Kläderna hittar du på orebroridsport.se. 
 

Handla via Sponsorhuset och stöd Örebro fältrittklubb 
Via Sponsorhuset kan du handla hos en mängd olika butiker på nätet. Samtidigt som du handlar stöder 
du Örebro fältrittklubb. Både du och Örebro Fältrittklubb får pengar tillbaka när du handlar via 
Sponsorhuset: http://www.sponsorhuset.se/orebrofaltrittklubb/ 
 

Håll koll på Facebook, Instagram, orebrofaltrittklubb.se och våra anslagstavlor 
På Facebook och hemsidan läggs många av våra arrangemang upp och i kalendern på hemsidan får du 
en överblick över vad som händer. Vi har även ett Instagramkonto som heter ofksaktiviteter där alla 
aktiviteter läggs upp. 
 
 
 
Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! 
 
 
Lotta Löfstrand Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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