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Hej alla medlemmar! 
 

Sommaren är här och våra barn och ungdomar har redan gått på sommarlov. 
Även för oss vuxna medlemmar hägrar semestern och våra hästar får en 
välförtjänt vila i sommarhagen. 
 

I augusti börjar det nya stallet att byggas – och framhoppningen får nytt underlag 
Nu äntligen är det verklighet! Bygget av det nya stallet som ska ligga på kortsidan av det gamla 
ridhuset planeras att komma igång i augusti och ta cirka ett år. Under det året blir det troligtvis stökigt 
och rörigt kring vår anläggning, men den som väntar på något gott … 
   Det blir då viktigt att du inför din lektion eller aktivitet noga tar till dig den information vi ger för 
dagen. Det kan hända mycket och fort. Vi informerar via mejl, hemsidan och på anslag på ridskolan. Så 
läs din mejl ofta. I dagsläget kan vi inte ge så mycket mer information om hur det kommer att fungera, 
men planen är att vi ska kunna ha vår verksamhet igång hela tiden. Men allt eftersom bygget 
fortskrider får vi göra anpassningar.  
   Vår sandbana (framhoppningen) får nytt underlag och även staketet ska bytas ut. Underlaget har 
under flera år varit väldigt slitet så vi hoppas att den nya bana ska kännas bra när allt är färdigt. 
Arbetet med banan har påbörjats och håller på några veckor. 
 

Sommarens läger 
Sommarens läger är nu fulltecknade, men håll koll på Facebook, Instagram och hemsidan då det ibland 
händer att vi kan komplettera med ytterligare läger. De finns då också i minridskola.se. 
 
Tiderna för sommarens ridläger är: 

• Heldagsläger 4-6 dagar, kl. 8.30-16, undantag är läger nr. 1, 14 och 15 samt ponnylägret 15-17 
augusti som har tiden kl. 8-15.30. OBS! läger nr. 8 och 9: måndag kl. 12.30-16.30, tisdag-
fredag kl. 8.30-16 och lördag kl. 8.30-12. 

• Heldagsläger 3 dagar, kl. 8.30-16, undantag läger nr. 10: måndag kl. 12.30-16.30, tisdag-
onsdag kl. 8.30-16. 

• Kvällsläger kl. 18-22, förutom lördag som har tiden kl. 14-18. 
 
OBS! Tänk också på att i god tid anmäla om du vill ha specialkost. Mejla då till 
kansli@orebrofaltrittklubb.se 
 

Kansliet semesterstängt 
Veckorna 27-29 är kansliet stängt.  
 

Det händer mycket under en sommar – tänk på att uppdatera dina uppgifter i 
minridskola.se 
Inför ridskolans start i augusti ber vi dig att gå in och uppdatera dina uppgifter på minridskola.se. Det 
händer mycket på kort tid i synnerhet med barnen när de växer, så kolla längd och vikt så det 
stämmer. Vi saknar också uppgifter på en del av er som rider på ridskolan. Det är inte bara barnens 
uppgifter som behöver ses över utan det gäller oss alla. Det är en stor hjälp för ridlärarna om 
uppgifterna finns så de kan matcha rätt ryttare med rätt häst.  
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Se också över att vi har rätt adress, telefonnummer och mejladress så vi kan komma i kontakt med dig. 
Det är extra viktigt nu inför den stundande byggnationen på anläggningen. Lägg gärna in ett s.k. ICE (In 
Case of Emergency) telefonnummer där vi snabbt kan nå någon anhörig om det händer dig något. 
 

Så här gör du för att logga in på minridskola.se 
Min Ridskola är en webbaserad tjänst där du kan se dina bokade lektioner och extraaktiviteter. Du kan 
boka dig på träningar, läger etc. på minridskola.se. Här hittar du också dina fakturor och 
fakturahistorik. Vet du att du inte kan komma till din lektion så avbokar du dig på minridskola.se. Du 
kan även använda minridskola.se för att hantera ditt medlemskap. 
   Gör så här för att logga in: Gå till www.minridskola.se och välj Örebro Fältrittklubb. Eller gå via vår 
hemsida www.orebrofaltrittklubb.se där det finns en länk högst upp till Min Ridskola. Användarnamn 
är ditt personnummer (med streck före de fyra sista siffrorna). Första gången använder du dina fyra 
sista siffror som lösenord. Du kommer sedan bli ombedd att ändra till ett nytt lösenord.  
   Vid första inloggningen kommer du att få godkänna två dokument. Först ”Välkommen till Örebro 
Fältrittklubb” där du godkänner våra uppsägnings- och betalningsvillkor. Nästa dokument du måste 
godkänna är hantering av dina personuppgifter. Efter detta är du i gång! Än så länge finns ingen 
mobilapp men öppna Min Ridskola i telefonens webbläsare och välj ”lägg till på hemskärmen” så får 
du enkel tillgång till tjänsten via mobiltelefonen. 
 

Div 3 i hoppning för ponny och dressyr för häst 
Det har under våren ridits div. 3 i hoppning för ponny och dressyr för häst. Båda lagen har bestått av 
såväl ridskoleekipage som privatekipage.  
   Vilka ryttare och hästar vi har i klubben och på ridskolan! Ponnylaget tog en hedrande andraplats 
och 17 lag som deltog och dressyrlaget kom på en tredjeplats totalt. Stort grattis till er alla! 
 

Teorikväll första abonnemanget 
Första abonnemanget på ridskolan kommer vi, i stället för att ha enskild teori för grupperna, att ha 
gemensamma teorikvällar för alla grupper. Det blir aktiviteter varje kväll på temat ”hälsa för ryttare 
och häst”.  Du är välkommen att gå på så många pass du vill. Mer information kommer inför 
abonnemangets början. 
 

Sofia Johansson har fått nytt jobb och vi välkomnar två nya medarbetare  
Som många av er redan vet har vår ridlärare Sofia Johansson fått ett nytt spännande jobb som 
chefredaktör för Häst & Ryttare, tidningen vi alla får i brevlådan från Svenska Ridsportförbundet. Men 
hon lämnar oss inte helt utan har kvar några ridlektioner i veckan.  
   Angelica Gehlin kliver ut från kontoret och in i ridhuset med flera lektioner i veckan än hon hittills 
haft. Hon blir också huvudlärare i teori från och med höstterminen. 
   Anneli Åkerberg är vår nya administratör, hon är ridande medlem hos oss och har en lång erfarenhet 
inom administration. Hon börjar hos oss den 29 augusti. 
   Paulina Broberg tar studenten från Strömsholm ridsportgymnasium med yrkesutgång SRL 1. Hon 
börjar att jobba hos oss under höstterminen främst i stallet men hon kommer även att undervisa en 
del av B-ponnylektioner. 
   Anna Skog är tjänstledig under hösten men har kvar sina lektioner på onsdagarna. 
 

Familjedagen i september 
Vi planerar att ha familjedagen som tidigare år (med undantag av pandemiåren) den 18 september. 
Allt beror på hur vi har det på anläggningen då med bygget. 
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Vecka 35 clinic med Birthe Vogelius 
Tidigt i höst, söndag 4 september, bjuder vi in till en clinic med Birthe Vogelius. Birthe kommer att 
prata om ryttarens sits och inverkan. Mer infor kommer.  
 

Medlemsmöten i höst 
Mötet med de ryttare som löst anläggningskort blir onsdag den 21 september och mötet med 
abonnemangsryttana blir onsdag den 5 oktober, tiden blir för båda mötena kl. 18.30. En av frågorna vi 
kommer att ta upp är ombyggnationen och vad den för med sig.  
 

Hästarna på ridskolan 
Då Olivia inte riktigt trivdes med livet som ridskoleponny så har hon fått ett nytt hem i Karlstad. 
Ny häst är Dumbledor ”Dumle” Född 2013 e. L’arc de Triomphe (e.Landor S)-Diamant de Semilly Han 

är ca 176 cm. Mizen Pearl ”Pärlan”, är ett 11-årigt sto på 162 cm. Hon är av rasen Irish Draught. 
   Ny är också Mr Makintosh ”Mulle”, som är en sexårig d-ponnyvalack från Irland. Två nya 
gotlänningar har kommit till oss, det är Odåga och Orion, 8 år, och syskon till Opal, Nippon och Nea. En 
ny d-ponny är Hedda, ett sjuårigt Welsh cob-sto. Vår stallchef Lina Perkovic red in Hedda som treåring. 
   Två av våra hästar, Vermentino och Zalon K, har tyvärr fått lämna oss för de evigt gröna ängarna 
p.g.a. skador som inte ville läka. De är saknade av många. 
   Sogni D’Oro har vi lånat ut till hennes f.d. ägare under ett år med förhoppning om att hennes skada 
ska läka. Lucy Louis triangelmärks och flyttar in i avelsboxen hos sin nya ägare.   
 

Klubbshop med klubbkollektionen med möjlighet att prova hos vår leverantör NEH 
Har du inte redan upptäckt vår fina klubbkollektion så surfa in på 
https://nehreklam.se/eshop/orebrofaltridklubb/ och se vad som passar dig. Några av kläderna finns i 
cafeterian att se och prova. Nytt är att vi har en klubbshop på NEH (Aspholmen) där några av våra 
populäraste plagg finns i alla storlekar att prova. Där kan du också på hjälp med din beställning. 

 
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 som har en egen shop på Sponsorhuset. Både du och Örebro Fältrittklubb får 
pengar tillbaka när du handlar via 
Sponsorhuset: https://www.sponsorhuset.se/orebrofaltrittklubb/butik/sponsorhuset-shop 

 
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. 

https://mandrillapp.com/track/click/31130499/www.sponsorhuset.se?p=eyJzIjoiX2F6Vkt6NDBYTUpyMDhpTUlPWFBMendwM2VnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMDQ5OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zcG9uc29yaHVzZXQuc2VcXFwvb3JlYnJvZmFsdHJpdHRrbHViYlxcXC9idXRpa1xcXC9zcG9uc29yaHVzZXQtc2hvcFwiLFwiaWRcIjpcIjRmMTJjMGI5ZTkzNjRmNGNiZGQwMTNmMWVhNjg4MDgzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMWE3ZjQ3OWM2Mzg1MGVlZmJiZWIwYTVmNGY4OGYyNWZmN2M1ZTdiY1wiXX0ifQ
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/8150-orebro-fk


  JUNI 2022  

 

 
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. 
 
Med önskan om en lång, skön sommar och att vi ses till hösten igen! 
 
 
 
Lotta Hillbom Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 

http://granngarden.se/kundklubb
mailto:info@granngarden.se
http://granngården.se/

