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Hej alla medlemmar! 
Sommarlov och semester! Vilket inte betyder hängmattan för många av våra 
medlemmar som fortsätter att utveckla sina talanger på den nivå vi befinner 
oss på. Ridskolans lektionsryttare har sin sista lektion torsdag 20 juni. Därpå 
följer en veckas ridläger innan ridskolans hästar går på bete för en välförtjänt 
vila. 
 
Sommarens ridläger 
Det finns några platser kvar, så hör av dig till kansliet om du vill vara med. Veckorna 25-26 och 31-32 
har vi läger för ponny och häst. Välkommen med din anmälan. 
 

Drop-inridning 
Drop-in ridningen är nu slut för den här terminen. Men till hösten kan du ta tillfället i akt att rida lite 
mer. Du rider någon av ridskolans hästar eller tar med din egen.  
 

Medlemsmöten med ryttare med anläggningskort, ridskolans elever samt föräldramöte 
Vi fortsätter även i höst med att träffa er medlemmar. Först ut är föräldramötet  som den här gången 
är torsdagen den 26 september kl. 18.30. Mötet för ryttare med anläggningskort är torsdag  
10 oktober kl. 18.30 och våra abonnemangsryttare träffar vi torsdag 14 november kl. 18.30. Notera 
det i din kalender och kom och med massor av frågor och funderingar.  
   Har du något du undrar över så behöver du inte vänta till vi kallar till möte. Mejla 
kansli@orebrofaltrittklubb.se så svarar vi. 
 

Är du nyfiken på hur det är att vara funktionär och hjälpa till på våra tävlingar? 
Vi har flera aktiviteter på ridskolan som är förberedande för tävling, t.ex. centimeterhoppning, pay and 
jump, programridning och pay and cross. Det är jättebra tillfällen att vara med och lära sig och öva. Vill 
du vara med, och det vill du väl, så hör av dig till den ridlärare som har aktiviteten. 
 

Tävlingar i år – 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   

 1 september, fälttävlan ponny och häst med KM och DM 

 12 oktober, dressyrtävling med paraklasser, eftermiddag 

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

 9-10 november, dressyr häst samt KM 
 
Hästarna på ridskolan 
De flesta av de hästar som kom i vintrats har nu skolats in och börjat gå lektioner. Några utbildas 
fortfarande. Nya bekantskaper är ponnyerna Märta och Flower och hästen Vermentino. Tyvärr har vår 
trotjänare Brilliant fått lämna oss efter en olyckshändelse i hagen.  
 
Div. 3 hoppning och dressyr 
Nu är alla tre omgångarna i div. 3 avklarade. Öfk hade lag i hoppning på ponny och lag i dressyr på 
häst. Div. 3 hoppning för häst blev inte av i år då för få lag var anmälda. Ponnyernas lag i hoppning 
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kom på delad fjärdeplats. Värt att notera är att ponnylaget bestod till hälften av ridskoleekipage. 
Dressyr häst kom på en åttondeplats. Bra jobbat av er alla! 
 

SM i paradressyr 
Två av våra pararyttare deltog i årets SM som reds under Strömsholmsdagarna. Silvret gick till Gustav 
Stjernberg med sin Verle N och på bronset till Sofia Domander på Golden Catch Me. Starkt gjort och 
stort grattis till er båda. 
 

Städdagen 11 maj 
Den 11 maj samlades ett engagerat gäng för att vårstäda vår anläggning, både inne och ute. Vi slet 
hårt i det vackra vårvädret och fint blev det. Tusen tack till er som tog er tid! 
 

Studiebesök till Stockholm 
Den 31 maj reste personal, delar av styrelsen och ideella från våra arbetsgrupper inför om- och 
tillbyggnaden,  på studiebesök till Stockholm för att se på två anläggningar som byggt om och byggt 
nytt. Vi besökte först Mälarhöjdens ridskola som har byggt en helt ny anläggning och därefter Ågesta 
ridskola som har byggt om och byggt till. Studiebesöket gav oss mycket kött på benen inför vår egen 
stundande ombyggnad. Mer om vår nya anläggning kan du läsa om i bilagan till brevet. 
 

Var försiktig när du går mellan olika stall för att undvika smitta 
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. 
 

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. 
 

Bilaga 
Med det här brevet följer en bilaga som berättar mer om vår stundande om- och tillbyggnad. 
 

Vi önskar er alla en skön sommar, och varmt välkomna tillbaka i höst till alla våra 
aktiviteter! 
 
 
Lotta Löfstrand Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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