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Hej alla medlemmar! 
 

Nu är sommaren äntligen här! Flera av er ska på ridläger hos oss eller någon 
annanstans. Sedan vankas sommarlov och semester för oss alla och även våra 
hästar på ridskolan. 
 

Nu lättar Folkhälsomyndigheten och Svenska Ridsportförbundet på restriktionerna 
Det är ändå fortsatt viktigt att vi håller avstånd och tvättar händerna framöver. Om allt går bra öppnar 
cafeterian till hösten och vi hoppas att vi även kan välkomna alla våra skötare tillbaka.  
   En mindre publik kan vi även ha på våra arrangemang och tävlingar. Tävlingsverksamheten kan även 
den dra igång och vi har vår första tävling i september som är en fälttävlan.  
 

Vi är en förening och vi behöver dig! 
Örebro fältrittklubb är en ideell förening som driver Sveriges största ridskola. Vi har 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.  
 

Värdeskåp 
Till vänster när du kommer in på ridskolan står nu värdeskåp som du kan låna när du rider. Ta med ett 
eget hänglås och glöm inte hämta dina saker innan du åker hem. Du får inte förvara något i skåpen 
över natt. 
 

Nu kan vi arrangera tävlingar igen! 
Höstens första tävling är en 2* fälttävlan för ponny och häst. Tävlingen är vecka 35. Därpå har vi en 2* 
tävling i dressyr för häst den 16 oktober och det är en eftermiddagstävling. Sist ut är en 2* 
dressyrtävling för häst den 13-14 november då även nya klubbmästare koras. 
   Vill du vara med och jobba inför och under våra tävlingar, hör av dig till 
kansli@orebrofaltrittklubb.se. 
 

Vill du vara med och jobba med vår cafeteria? 
Till hösten behöver vi en cafeteriaansvarig på ideell basis. Det kan också vara några stycken som delar 
på uppdraget. I uppgifterna ingår bl.a. att:  

• göra schema och bemanna cafeterian 

• budget och inköp 

• lämna rapport till kansliet 

• kalla till och hålla i möten med dem som jobbar i cafeterian  

• lära upp ny personal 

• utveckla cafeteriaverksamheten  
Låter det intressant? Ta då kontakt med kansli@orebrofaltrittklubb.se så berättar vi mer. 
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Förändrade uppdrag för vår personal 
Verksamhetschef Lotta Hillbom har under tiden 1 april-31 december lånats ut till Svenska Ridsport-
förbundet på 80 procent som en av tre föreningsrådgivare. Biträdande verksamhetschef är då Susanna 
Harjaluoma som delar uppdraget med sin tjänst som stallchef. Från hösten kommer Lina Perkovic 
tillbaka från sin föräldraledighet och går då åter in som stallchef. Susanna delar då sin tjänst som bitr. 
verksamhetschef med att vara lärare för Realgymnasiet som utökar sin verksamhet hos oss. 
 

Förändringar i lektionsschemat inför höstterminen 
Ridskolan är i ständig utveckling vilket innebär att vi gör en förändring i nyttjandet av ridhusen från 
vecka 32. Den påverkar ponnylektioner, storhästlektioner och de som har anläggningskort. 
 
Förändringen leder till: 

• ökad trygghet för våra ponnyryttare som till största delen är samlad i gamla ridhuset 

• att vi kan höja kvaliteten för våra storhästelever 

• att ge våra hästar mer utrymme på lektionerna och därmed öka hästvälfärden 

• att vi kan erbjuda fler lektionstillfällen för både ponny och häst. 
 

Ponny 
De allra flesta ponnylektionerna hålls i gamla ridhuset vilket ger ökad trygghet för ponnybarnen. I och 
med förändringen kan vi också erbjuda fler barn att rida då vi kan starta fyra nya grupper. 
 

Häst 
I nya ridhuset rids alla lektioner på häst kl. 16-19.20. Det betyder att alla lektioner rids på 20 x 60 bana 
och därmed försvinner lektionerna på 20 x 40 bana (grupperna måndag kl. 16- 18.30, tisdag kl. 16.50-
17.40, torsdag kl. 16.50-18.30, fredag kl. 16 (tidigare 15.50), 16.50, 17.40, 18.30) som istället rids på 
20 x 60 m. Ny tid för fredag 15.50 är 16.00. Då alla grupper från hösten rider på 20 x 60 m kan vi 
erbjuda tretton nya platser i storhästgrupperna. För de ryttare som idag rider på 20 x 40 m innebär det 
en prisökning med 25 kr/per lektion. Morgonlektionerna och sena kvällslektionerna kommer som nu 
att hållas i gamla ridhuset. 
 

Anläggningskort 
För de ryttare som har anläggningskort innebär det att när ridskolan har lektion måndag-torsdag 
mellan kl. 16 och 20.10 kan privatryttarna nyttja 20 x 20 m i nya ridhuset. På onsdagar är 20 x 40 m 
ledigt. Efter kl. 20.10 är hela ridhuset ledigt. Fredag är det lektioner på 20 x 60 kl. 16-19.20. Lördagar 
ingen förändring då ridskolan redan idag rider på 20 x 60 kl. 8.30-13.20, därefter är hela ridhuset 
ledigt. Innan lektionerna börjar är hela nya ridhuset i de flesta fall ledigt. 
 

Nu utökar vi vår klubbkollektion med nya plagg 
Inför sommaren utökar vi vår kollektion med nya plagg. Surfa in på 
https://nehreklam.se/eshop/orebrofaltridklubb/ och se vad som är nytt.  
 

Ny upphandling för byggande av ny anläggning 
I september går en ny upphandling ut för byggnationen av vår nya anläggning. På grund av ökade 
kostnader sedan Örebro kommun beslutade om investeringen så tvingas kommunen stryka det nya 
ridhuset. Pengarna räcker inte till det. Men i stället kommer de två befintliga ridhusen att fräschas upp 
med förbättrad belysning och ventilation. Nytt stall på gaveln av gamla ridhuset och renovering av 
ridskolestallet med bl.a. byggande av boxar till alla hästar kvarstår. 
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Hästarna på ridskolan 
Fyra nya medarbetare har kommit till ridskolan. De är Jean Genie ”Jinni” som är en 5-årigt sto från 
Irland e. Jackaroo. Vilma är en Frieserhäst på 9 år och Silky Bleue, även kallad Sigrid; är ett 11-årigt sto 
från Irland. Från Irland kommer också de två d-ponnyerna tillika bröderna Poynstowns Tommy ”Tom” 
som är 5 år och Poynstowns Adam som är 6 år. Hoppas de ska trivas hos oss. Hästar lämnat oss är vår 
lipizzaner Picazzo som nu betar på de gröna ängarna. Saknad av många. Ponnyn Xibelle har flyttat till 
ny ägare.  
 

Hyr du ett klädskåp på ridskolan! 
Om du inte vill ha kvar skåpet till hösten så glöm inte att säga upp det samt att tömma och städa ur 
skåpet. 
 

Filmer på Youtube 
Nu har Örebro fältrittklubb en egen Youtubekanal. Där hittar du filmer som Välkommen till Öfk och 
filmer om hur du binder upp din häst med en säkerhetsknut. Fler filmer kommer efterhand. Du hittar 
dem på https://www.youtube.com/channel/UCbVB2NQ21XQkZb4ES9IhO9A. 
 

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/ 

 
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 
 

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. 

 
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 

 
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 lång och skön sommar så ses vi igen vecka 32 då ridskolan börjar! 
 
Lotta Hillbom Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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