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Hej alla medlemmar! 
Vintern är här och julen kommer allt närmare. En jul som för många inte 
kommer att vara som vanligt. Precis som nästan hela 2020. Det har varit och är 
tufft, men om vi alla hjälps åt kan vi så småningom gå mot ljusare tider. 
 
Anpassning av verksamheten utifrån restriktioner kring Covid-19 fr.o.m. 30 november  
För att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet är det av yttersta vikt att var och en av våra 
medlemmar följer riktlinjerna. Tack för att du tar ditt ansvar! 
 

▪ Håll avstånd - hela tiden 
▪ Kom inte tidigare än 20 min innan din lektion, 

åker du buss, vänta utanför om du är tidig 
▪ Åk hem direkt efter att du tagit hand om hästen och hästens utrustning 
▪ Inga medföljare förutom för de yngre barnen som behöver hjälp 
▪ Läktare och cafeterian är stängda. 

 

Vi är en förening och vi behöver dig! 
Örebro fältrittklubb är en ideell förening som driver Sveriges största ridskola. Vi ha personal anställd 
som ansvarar för ridskolans verksamhet. Men därutöver finns mycket verksamhet som sköts ideellt. 
Det är bl.a. tävlingsverksamheten och cafeterian. Vi har också en kommunikationskommitté som 
jobbar med den externa och interna kommunikationen. Även en stor del av underhållet på vår 
anläggning sköts av våra medlemmar både löpande och med gemensamma städdagar. 
   Så du förstår att du är viktig för att vi ska kunna vara en så bra och attraktiv klubb som möjligt. 
Känner du att du vill och kan är du mer än hjärtligt välkommen att delta där du har ditt intresse i den 
ideella sektorn. Mejla till kansli@orebrofaltrittklubb.se så slussar vi dig till rätt person.  

 
Prishöjning från 1 januari och 22 februari 
Från den 1 januari höjs priserna på drop-in, extraridning och privatträning. De nya priserna för 
abonnemangsridningen gäller från vecka 8, 22 februari. Du ser de nya priserna på hemsidan, Facebook 
och Instagram. 

 
Du har väl sett vår fina klubbkollektion? 
Nu när det börja bli kallare ute kanske du behöver en väst, jacka, mössa eller en bra tröja att ha i 
stallet. Då finns det du söker i vår klubbshop. Du hittar länk på hemsidan och här 
https://nehreklam.se/eshop/orebrofaltridklubb/ 
 

Anläggningen 
Vi har sett över belysningen i båda ridhusen och byter trasiga armaturer. Framhoppningen har hög 
prioritet nästa år och vi har tagit in offerter för arbetet. Kostnaden kommer att landa på cirka 1 miljon 
kronor. 
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Fördröjd byggstart av ny anläggning 
Då de anbud som kom in för byggnation av ny anläggning låg för högt i pris måste nu Örebro kommun 
göra en omtag och göra vissa omprioriteringar. Därför kommer byggstarten att flyttas fram cirka ett 
år. 
 

Dressyr- och hoppträningar i vår 
Vi fortsätter med programträningarna för Bertil Renholm även i vår. Bertil kommer till oss 7 februari,  
7 mars, 18 april, 30 maj och 4 juli. I vår kan du också träna banhoppning för Daniel Svensson som 
kommer till oss torsdagarna 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj och 3 juni. Mer info finns på 
hemsidan och efter hand även på Facebook. 
 

Tävlingar 2021 – vill du hjälpa till? 
Vi behöver all hjälp vi kan få. Har du inte varit med tidigare så får du hjälp att klara av din uppgift. Hör 
av dig till kansli@orebrofaltrittklubb.se! 
   Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och nationella allmänna råd, har 
förbundsstyrelsen den 11 december beslutat att ridsportens tävlingsverksamhet är fortsatt inställd till 
och med den 30 juni 2021. Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället 
 
Planerade tävlingar, varav vårens tävlingar är inställda som det ser ut nu, ev. kan ponnytävlingarna  
27 mars och 25 april genomföras: 
14 mars, 1* och 2* hoppning häst, 80, 90, 105, 115 cm 
27 mars 1* dressyr ponny, eftermiddag med KM, LC:1, LB:1, LA:1 
5 april, (annandag påsk) 2* dressyr häst, MsvC:2, MsvB:2, MsvB:5, MsvA:1 
25 april, 1* hoppning ponny med KM, 80, 90, 100, 105 cm 
15-16 maj, 2* fälttävlan ponny och häst, P70, P80, H80 
4-5 september, 2* fälttävlan ponny och häst med KM och DM, P80, P90, H80, H90, H100 
16 oktober 2* dressyr häst, eftermiddag, LB:2, LA:3 

13-14 november, regional dressyr häst med KM, LB:3, LA:3, MsvC:2, MsvB:5, St. George 
 
Årets klubbmästare i hoppning 
Vid vår tävling den 25 oktober gick klubbmästerskapet till Amalia Thorstensson och Mantender. Stort 
grattis till er! 
 

Hästarna på ridskolan 
Två nya medarbetare har kommit till ridskolan, storhästarna Kalisto (Kalle) 5 år och It’s Divina som är 8 
år. De ska nu utbildas av ridlärarna för att komma in i verksamheten så småningom. Russet Nätto har 
flyttat tillbaka till sin förre ägare och b-ponnyn Bella har flyttat till ny ägare. Betar på de evigt gröna 
ängarna gör nu Heineken, saknad av många. 
 

Dressyrcup omg. 2 och 3 
Missa inte att anmäla dig till de två andra omgångarna i dressyrcupen. Omgång 2 rids 16 januari och 
omgång 3 den 13 februari. Håll utkik på Facebook, Instagram och på vår anslagstavla. 
 

Gräsroten 
Genom Gräsroten delar Svenska Spel-koncernen ut 50 miljoner till ungdomsidrotten varje år. Självklart 
är det gratis. Du kan hjälpa till så att Örebro fältrittklubb får en del av potten genom att gå in på länken 
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/8150-orebro-fk 
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Stöd Öfk genom ditt medlemskap i Granngården 
När du handlar på Granngården i Örebro går 2 procent av ditt inköp som en bonus till din förening. 
Lägg in din förening själv via mina sidor. Sms:a 71550 och skriv ”Mina” så kommer länken till mina 
sidor upp i din mobiltelefon, följ instruktionerna. Du lägger till din förening under kontaktuppgifter.  
   Du kan även hitta mina sidor på granngarden.se/kundklubb. Om du hellre vill kontakta kundtjänst 
gör du det på 0771-222 444 eller info@granngarden.se. Läs mer på granngården.se 
 

Medlemsrabatt hos Caparol 
Behöver du färg, tapeter eller verktyg så har medlemmar i Örebro fältrittklubb rabatt hos Caparol. Du 
får 30 procents rabatt på färg, 20 procents rabatt på verktyg och 15 procents rabatt på tapeter. 
 

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. 
 
 
Det är inga ordinarie lektioner 23, 24, 25, 26 och 31 december samt 1 och 6 januari. 
Miniknattar och lekis rider följande veckor: 52, 1, 3, 5 och 7. 
 
 
Vi önskar er alla en härlig jul och gott nytt år! 
 
 
Lotta Hillbom Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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