
 

 

Hej alla medlemmar! 
 
Det händer mycket hos Örebro fältrittklubb, allt från aktiviteter under 
skolloven till tävlingar och träningar. 
 
Påsklovsaktiviteter 
Du har väl sett att vi har en massa aktiviteter under påsklovet för både ridskolans ryttare och för dig 
med egen häst. På orebrofaltrittklubb.se hittar du aktiviteterna där. De läggs också upp på vår 
Facebooksida. Men vänta inte för länge med att anmäla dig så att platserna till just det du vill göra tar 
slut. 
 
Sommarens ridläger 
Du har väl sett ridlägerplaneringen för sommaren. Trycket var stort på ponnyläger så vi har lagt in 
extra läger tack vare det stora intresset. Välkommen med din anmälan. 
 
Måldokumentet 
Nu är mål- och handlingsplan för 2018 klar. Du hittar det på vår hemsida tillsammans med 
uppföljningen för 2017 samt en årsplanering för de aktiviteter som återkommer årligen. 
 
Grafisk profil 
Som vi berättade i förra medlemsbrevet, som kom i december, så har vi nu en ny logotyp samt en 
grafisk profil för Öfk. Det är ett stort omtag och vi hoppas att ni gillar det. Du som har kläder, schabrak 
etc. med den gamla logotypen kan lugnt fortsätta att använda dem. Bytet kommer att ske över tid. Om 
vi hittar en leverantör så tar vi fram tygmärken med den nya logotypen som du kan sy över den gamla 
om du vill. Några medlemmar hade missat att arbetet pågick och vi tar till oss den kritiken och ser över 
våra rutiner för att informera våra medlemmar.  
 
Personalförändringar ridskolan 
Den 26 februari lämnade Åsa Eneroth oss för att gå till en ny tjänst som ridskolechef i Kristinehamn,  
som är vår egen verksamhetschefs hemmaklubb. Stort lycka till Åsa! Den 26 började Lina Perkovic hos 
oss på en ny tjänst som stallchef. Du kommer säkert att träffa henne i stallet. Tillbaka i cafeterian är 
Åsa Jakobsson, nu anställd på 50 procent. Välkommen säger vi till dem. 
 
Åsas lektioner har fördelats ut på de övriga ridlärarna. Angelica Gehlin kommer att vara borta 
veckorna 13-18 för utbildning på Strömsholm. Vikarie för henne blir Matilda Lindstrand som flera av 
redan känner. 
 
Från förvaltning till utveckling 
Örebro fältrittklubb är inne i en utvecklingsfas där vi fortsätter vårt strategiska arbete med att se över 
vår verksamhet och utvärderar våra verksamhetsområden i syfte att utveckla dessa utifrån vår vision. 
Det ställer krav på både styrelse, personal och medlemmar. Vi hoppas att ni alla vill vara med på resan.  
 
 
  



 

 

 
Hästinfo - passhästar 
De hästar ridskolan köpte i höstas börjar nu så smått komma in i verksamheten. De står fortfarande 
under utbildning och inskolning för deras nya arbetsuppgifter. Vi har även köpt in två nya ponnyer och 
en storhäst. För varje år gör vi en investeringsplan och avyttringsplan för våra hästar för att inte 
behöva hamna i ett läge där vi står med för många gamla hästar kvar och inte investerat i nya i den 
takt som behövs. Att skola in en ny lektionshäst tar lång tid allt mellan 3 månader till 2 år beroende på 
hästens ålder och utbildningsståndpunkt när vi köper den.  
 
Ridlärarna har sina s.k. passhästar som de har ansvar för när det gäller skötsel och 
utbildning/tillridning.  
 
Ridskolans hästar på Instagram 
Skötarna har konton på Instagram för sina sköthästar. Där kan du följa dem i vardagen. 
 
Ny styrelse för Öfk 
Årsmötet hölls den 26 februari och nu har vi en ny styrelse. Lotten Beijer-Ahlqvist valdes på nytt till 
ordförande för föreningen. Nya i styrelsen är Anki Hellberg och Elisabeth Lindgren Röjler (suppleant). 
De som lämnar oss är Sten Lindstrand och Jeanette Olsson. Även Kerstin Rönnberg, valberedningens 
sammankallande, avgick efter många år. Ny i valberedningen är Maria Hård. 
 
Informationskanaler 
Örebro fältrittklubb har flera kanaler för information. Vi anslår på vår anläggning, publicerar på 
hemsidan och Facebook och skickar ut medlemsbrev. Medlemsbrevet är tänkt att komma fyra gånger 
per år. På Facebook lägger vi ut de arrangemang vi ordnar, frågar om hjälp inför tävlingar etc. eller 
information om stängda ridhus eller annat som påverkar er i vardagen. På hemsidan finns även där 
aktiviteter men i huvudsak ska där finnas verksamhetsinformation som kontaktuppgifter, ridskolans 
grupper, avgifter och olika typer av dokument. 
 
Tävlingsryttarmötet den 14 januari 
Söndag 14 januari höll vi årets tävlingsryttarmöte som samlar tävlande i alla discipliner. Det var en bra 
uppslutning och många frågor kom upp. På mötet besökte oss Carolina Kindgren och Cissi Brage som 
båda informerade utifrån sina roller som överdomare i hoppning respektive dressyr. 
 
Färre tävlingar än tidigare år 
Vi får ofta frågan varför vi har så få tävlingar nu mot vad vi hade för några år sedan. Då kunde vi ha 
mer än 20 tävlingsdagar per år. I år har vi sju tävlingsdagar. Anledningen är att vi är alldeles för få som 
jobbar med tävlingsverksamheten. Så är du sugen på att kavla upp ärmarna och arrangera tävlingar så 
hör av dig.  
 
Installation av utrymningsbelysning 
Utrymningsbelysning och efterlysande armaturer på hela vår anläggning installerades under veckorna 
11 och 12. Det känns tryggt tycker vi att vi inte blir helt mörklagda vid ett strömavbrott. 
 
  



 

 

Städdag 5 maj 
Lördag 5 maj kl. 10-14 (cirka) har vi vår årliga städdag då alla medlemmar är välkomna att fräscha upp 
vår anläggning efter vintern. Ta med arbetshandskar och redskap (trimmer, kratta etc.) om du har. 
Vi bjuder på fika. Välkommen! 
 
Det händer hos oss 
På hemsidan läggs många av våra arrangemang upp och i kalendern på hemsidan får du en överblick 
över vad som händer. 
 
 
Vi önskar er alla en glad påsk så hörs vi igen framåt sommaren. 
 
 
 
Lotta Löfstrand Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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