
 

 

Hej alla medlemmar! 
 
Snart är det sommarlov och semester! Det betyder inte att våra medlemmar 
placerar sig i solstolen utan fortsätter envist att utveckla sina talanger på vilken 
nivå vi än befinner oss. Ridskolans lektionsryttare ha sin sista lektion torsdag  
21 juni. Därpå följer en veckas ridläger innan ridskolans hästar går på bete. 
 
Sommarens ridläger 
Det finns platser kvar i några läger, så hör av dig till kansliet om du vill vara med.  Välkommen med din 
anmälan. 
 
Kurs i Working Equitation, WE 16 juni 
Lördag 16 juni start kl. 15.30 med Ulrika Jonsson. 
WE är den nyaste grenen hos Svenska Ridsportförbundet och bygger på förtroende och samspel 
mellan häst och ryttare. Tillsammans ska man övervinna hinder som är inspirerade av arbete på gård. 
Sporten utvecklar ryttarens sits och balans och hästen får variation i sitt arbete. WE är en kul 
kombination av dressyr, precision och fart och fläkt! Se mer på orebrofaltrittklubb.se.  
Vill du bara delta från läktaren är du också hjärtligt välkommen. 
 
Fälttävlansläger/kurs 
Som du säkert har sett så finns en kurs i fälttävlan som vänder sig till dig som rider storhäst på 
ridskolan samt till dig som har egen häst eller ponny. Kursen är 30 juli-1 augusti. Mer info finns på 
orebrofaltrittklubb.se  
 
Anläggningen och Diedens stall 
Som ni säkert har hört tidigare så har Örebro kommun beslutat att bygga ett nytt ridhus och ett 
karantänstall på vår anläggning. Det är en del av resultatet av den förstudie för en ny anläggning i 
Karlslund, som kommunen har genomfört. Hela förstudien finns att begära ut från Örebro kommun för 
den som vill läsa den i sin helhet. Det är en stor satsning som Fritidsnämnden kommer att begära 
fortsatta investeringsmedel för i höst när kommunens budget beslutas. Då kan vi förhoppningsvis gå 
vidare med nya stall för våra hästar.  
 
Beslutet att bygga ett nytt ridhus ställer krav på klubben att också öka sin verksamhet för att fylla 
ridhusen och öka intäkterna. Ett nytt ridhus ökar naturligtvis våra kostnader både vad gäller hyra och 
underhåll. Örebro är en av de städer som växer mest i landet så vi behöver möta en ökad efterfrågan. 
Det betyder i förlängningen att vi måste ha fler hästar till ridskolan för att kunna utöka 
lektionsridningen.  
 
En konsekvens av detta blir att vi tyvärr inte får plats med medlemsuppstallningar runt stallplanen. Vår 
anläggning ligger inom ett vattenskyddsområde och det måste vi ta hänsyn till. Dessutom kommer vi 
att gå ifrån spiltor så att alla hästar får bo i box. Ett beslut som Jordbruksverket troligtvis kommer att 
ta, oklart när. 
 



 

 

Detta skapar naturligtvis oro bland hyresgästerna i Diedens stall, vilket är lätt att förstå. Men det blir 
inte någon förändring förrän ridhuset är verklighet och det gör tidsplanen ganska lång. Utfasningen av 
hyresgästerna kan ske med 1-2 hästar per år och beräknas pågå upp emot 7-10 år. 
 
Viktigt – våra aktiviteter är för alla, ridskoleryttare som privatryttare 
Det är viktigt att poängtera att i stort sett alla våra aktiviteter vänder sig till ridskolans ryttare såväl 
som våra ryttare med egen häst/ponny.  
 
Vi hör farhågor i samband med att vi inte kan ha medlemsuppstallade att Öfk kommer att bli ”bara” en 
ridskola. Det är inget man som medlem behöver vara orolig för. Cirka 90 procent av våra privata 
ryttare i dag har sin stallplats utanför vår anläggning. Klubbens satsning på medlemmar med egen 
häst/ponny blir inte mindre utan kan öka då vi får utrymme för fler tillfällen till träning. Får vi även fler 
medlemmar som brinner för tävling och vill lägga tid  på det kan vi också utöka tävlingsverksamheten.  
 
Du som har egen häst/ponny är välkommen att delta på alla våra aktiviteter, allt från att rida med din 
häst i en ordinarie ridgrupp på ridskolan, extraridningar (hopp, dressyr, terräng) på lördag 
eftermiddagarna, drop-inridning lördag e.m. och måndag-onsdag morgon eller ridläger på skolloven. 
Aktiviteter som i första hand vänder sig till ryttare med egen häst/ponny är  pay and jump, pay and 
ride, pay and cross, samt träningar för externa tränare som Caroline Carlstedt i dressyr, Lars-Erik 
Gällerdal i terräng, Anna Emanuelsson i hoppning (som vi hoppas kunna etablera ett fortsatt 
samarbete med) och programträningar för Bertil Renholm.  
 
Ibland kan det låta begränsande att kalla allt vi gör för ridskoleverksamhet då det egentligen är 
utbildningsverksamhet. Ett fåtal aktiviteter vänder sig bara till medlemmar med egen häst/ponny och 
ett mindre antal aktiviteter vänder sig enbart till ridskolans ryttare. 
 
Personalförändringar ridskolan 
Vi har anställt en ny stallpersonal, Jennifer Karlsson, som började 18 maj. Det frigör tid för våra 
ridlärare så de kan ha fler lektioner och privatträningar. Varmt välkommen Jennifer. 
 
Björn Österdahl, vår man i cafeterian, har nu beslutat sig för att ägna sin tid åt andra aktiviteter. Björn 
har under lång tid haft ett övergripande ansvar för vår cafeteria helt ideellt. Det har han skött med den 
äran och han kommer att vara saknad. Stort tack Björn! 
 
GDPR 
Det kan knappast ha undgått någon att den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft i 
hela EU. Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och  vår integritetspolicy på 
orebrofaltrittklubb.se. 
 
Nya hästar på ridskolan 
Nu har flera av de hästar som kom i vintrats skolats in och börjat gå lektioner. Några utbildas 
fortfarande. En ny bekantskap som även har provat på lite lektionsverksamhet är Mazerati, en 
storhäst.  
 
  



 

 

Drop-inridning 
Du har väl inte missat att vi har drop-inridning på lördagar kl. 12.30 och måndag-onsdag morgon kl. 8. 
Ett utmärkt tillfälle att rida mer och om du har egen häst/ponny få en ridlärares blick på din ridning. 
Tänk på att det är drop-in och vi kan inte varje gång garantera en plats.  
 
Vi fortsätter med detta även när ridskolan börjar i höst.  
 
Klubb/profilkläder 
Nu 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. 
 
Mellis i cafeterian 
Om du eller ditt barn kommer till stallet direkt från skolan, eller inte hinner äta hemma, så erbjuder 
cafeterian mellanmål måndag-fredag. I mellanmålet ingår mjölk/juice, ostsmörgås och frukt för 15 kr. 
För att göra det smidigare med betalningen kan du betala in en lite större summa i förskott som vi 
sedan räknar av då ett mellis hämtas ut. 
 
Coachsamtal 
Vi får ibland frågan om coachsamtal/utvecklingssamtal. Är du intresserad av ett sådant med någon av 
våra ridlärare så hör av dig till Lotta Löfstrand, lotta.lofstrand@orebrofaltrittklubb.se så hjälper hon 
dig vidare. 
 
Div. 3 hoppning och dressyr 
Nu är alla tre omgångarna i div. 3 avklarade. Öfk hade lag i både hoppning och dressyr på ponny och 
häst. Hoppningen för häst slutade med en tredjeplacering totalt efter att tagit hem vinsten i sista 
omgången. Dressyr häst kom på en sjätteplats. Ponnyernas lag i hoppning kom på en andraplats med 
vinst i omgång 2 och dressyrlaget slutade på en sjätteplats. Bra jobbat av er alla! 
 
Möte med föräldrar, ridskolans elever och ryttare med anläggningskort 
Sedan sist har vi haft tre möten med våra medlemmar. Föräldramöte, ridskolans elever och ett möte 
med ryttare som har anläggningskort. Till föräldramötet var det mycket god anslutning. Frågorna var 
många och initiativet mottogs mycket väl. Nytt föräldramöte blir det till hösten. Till mötet med våra 
elever kom bara ett fåtal, men det blev ett bra möte med frågor och funderingar vi fick ta med oss 
tillbaka. Vi kommer att ha ett möte en gång per termin och varierar veckodag för att bereda så många 
som möjligt tillfälle. Mötet i höst är planerat till onsdag 7 november. 
 
Till mötet med anläggningsryttarna var uppslutningen bättre. Ett engagerat gäng ryttare slöt upp och 
diskussionen var konstruktiv. Minnesanteckningarna mejlar vi ut till dem som var med. Även detta 
möte ska erbjudas ett par gånger om året.  
 
Har ni frågor och funderingar så behöver ni inte vänta till vi kallar till möte. Mejla 
kansli@orebrofaltrittklubb.se så svarar vi. 
 
Tävlingar i höst – vill du hjälpa till? 
I höst har vi fyra tävlingar att arrangera. Vi behöver alla hjälp vi kan få. Har du inte varit med tidigare så 
får du hjälp att klara av din uppgift. 



 

 

 
Vi börjar 2 september med årets regionala fälttävlan med både klubbmästerskap och 
distriktsmästerskap. Vill du vara med? Tävlingsledare Sten Lindstrand, stenlindstrand@tele2.se. 
 
Paradressyr 7 oktober, regionala och nationella klasser. Tävlingsledare Malin Hallberg, 
malin.rosina@gmail.com. 
 
Hoppning, regionala klasser och klubbmästerskap, 28 oktober. Tävlingsledare Anna Skog, 
anna.skog@orebrofaltrittklubb.se 
 
Dressyr, regionala klasser och klubbmästerskap, 10-11 november. Tävlingsledare Jan-Erik Anderdahl, 
jan-erik.anderdahl@telia.com. 
 
Städdagen 5 maj 
Lördag 5 maj hade vi vår årliga städdag då alla medlemmar var välkomna. Tyvärr var uppslutningen 
inte så stor. Detta är ett ypperligt tillfälle att en gång om året göra en ideell insats tillsammans på den 
anläggning vi alla nyttjar på ett eller annat sätt. Vi som var där hade en trevlig dag i ett strålande 
vårväder. 
 
Vi planerar en liknande dag i vinter, före advent. Då är du välkommen! 
 
Familjedag 16 september 
Förra året då klubben fyllde 100 år hade vi en familjedag i Karlslunds i samband med Mickelsmäss. Det 
var ett uppskattat och lyckat arrangemang så vi hoppas ni kommer även i år. 
 
Vill du hjälpa till i cafeterian? 
Vi behöver fylla på med nya krafter i vår cafeteria på kvällstid. Kan du avvara några timmar så finns 
plats för fler. Du är välkommen att höra av dig till Malin Hallberg, malin.rosina@gmail.com för att få 
veta mer. 
 
Håll koll på Facebook, 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. 
 
Verksamheten startar med läger vecka 31 och ridskolans lektioner börjar 6 augusti, vecka 32.  
 
 
Vi önskar er alla en lång skön sommar så hörs vi igen i höst. 
 
 
 
Lotta Löfstrand Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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