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Hej alla medlemmar! 
 

Vi går mot vår och sommar! Både hästar och människor blir lite ystra av sol och 
värme då vi går en härlig tid till mötes.  
 
Påsklovet 
Påsklovet bjuder på många extraaktiviteter. Du hittar dem på Facebook, Instagram och på hemsidan. 
Har du inte bokat än så är det hög tid.  
 

Sommarens ridläger 
Du glömmer väl inte att boka din plats på något av våra läger i sommar? Veckorna 25-26 och 31-32 har 
vi läger för ponny och häst. Du hittar dem på hemsidan och anslag på ridskolan. 
 

Planering av ridgrupperna inför kommande abonnemang 
Planering av ridgrupperna inför nästa abonnemang som börjar vecka 17 är i gång. Kom ihåg att hålla 
koll på uppsägningstiden inför abonnemangen om du mot förmodan inte vill fortsätta rida. 
Abonnemanget som börjar vecka 32, i höst ska sägas upp senast 14 maj (betalas 28 maj).  
 
Har du önskemål, vill byta grupp eller om du vill rida fler gånger i veckan, mejla 
kansli@orebrofaltrittklubb.se så hjälper Angelica dig. 
 

Drop-inridning 
Du glömmer väl inte bort vår drop-in-ridning på måndag- och tisdagsmorgnar. Ett utmärkt tillfälle att 
rida lite mer. Samling kl. 7.30. Du rider någon av ridskolans hästar eller tar med din egen. På 
måndagarna är Cicci Jivemo ridlärare och på tisdagarna är det Anna Skog som står i manegen. 
Välkommen! 
 

Brinner du för tävling och vill vara med i tävlingskommittén? 
Vill du, eller vet du någon du känner, som brinner för tävling och gärna skulle vilja vara med i 
tävlingskommittén? Du behövs med allt från idéer till att praktiskt jobba på tävling. Mejla 
lotten.beijer@gmail.com om du har frågor eller vill veta när nästa möte är. Du är varmt välkommen! 
 

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  
 

 22 april, (annandag påsk) regional dressyr häst 

 1 september, regional fälttävlan ponny och häst med KM och DM 

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

 9-10 november, regional dressyr häst samt KM 
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Ny anläggning på Karlslund 
Örebro kommun beslutade 2017 om en investering på anläggningen, ett nytt ridhus och ett 
karantänstall skulle byggas. Bygget har inte kunnat starta då en projektledare inte har funnits 
tillgänglig. Nu finns en projektledare på plats och hösten 2018 tog kommunen ytterligare ett beslut om 
att utveckla vår anläggning vidare. Stallarna ska bygga om så alla hästar och ponnyer får stå i box samt 
att en helt ny byggnad ska uppföras på kortsidan av det gamla ridhuset. Den byggnaden ska inrymma 
stall, cafeteria och administration. Vi har en mycket spännande tid framför oss. 
 
På konferensen i mars med styrelse, personal och ideella ledare ägnade vi all tid åt kommande projekt. 
Tanken är att vi på Öfk tillsätter ett antal grupper som ska jobbar med olika frågor som ridhusgrupp – 
smarta lösningar, ritningsgranskning, cafeteria, kommunikation, rumsgestaltning, tävling, miljö och 
hållbarhet m.fl. Här är det viktigt att vi får med er medlemmar med er kunskap och kloka tankar. Så vill 
du vara med och jobba för att vi ska få Sveriges bästa anläggning så tveka inte, hör av dig till 
kansli@orebrofaltrittklubb.se. 
 
Lite senare i vår ska Örebro kommun bjuda in till ett informationsmöte där de berättar om projektet 
dess bakgrund och vad som kommer att hända framöver.  
 
Här kan du se en skiss över hur det kan komma att se ut runt stallplan. 
 

 
 
 

Lotta Löfstrand inte bara verksamhetschef 
Visste du att vi som förening erbjuder konsulttjänster till ridsportsverige. Det är vår verksamhetschef 
som är konsult i ämnena föreningsutveckling, ridskoledrift och ridskoleekonomi. Vi erbjuder dessa 
tjänster till ridklubbar, ridsportförbundsdistrikt, kommuner och övriga uppdragsgivare. I vårt utbud 
ingår både längre och kortare uppdrag. Exempel på längre uppdrag är vårt samarbete med Ridskolan 
Strömsholm, där Lotta undervisar i ridskoleverksamhet för studenterna som går årskurs 2 på 
hippologprogrammet och för elever som läser folkhögskolans utbildningar till Svensk ridlärare Level 1, 
2 och 3. En annan uppdragsgivare är Svenska Ridsportförbundet som köper våra konsulttjänster till 
Ridsportens Affärsskola.  
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Årets tränare 
Vår duktiga och engagerade Fia Krügel utsågs till årets tränare på Örebro läns ridsportförbunds gala i 
februari. Stort grattis! 
 

Klubb- och profilkläder 
Du har väl inte missat att det 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. 
 

Hästarna på ridskolan 
Den här perioden har det inte flyttat in några nya hästar hos oss. Ponnyn Horsa betar nu på de evigt 
gröna ängarna och Gaja har fått flytta hem till ny ägare och snart även Mazerati.  
 

Medlemsmöten med ryttare med anläggningskort, ridskolans elever samt föräldramöte 
Föräldramötet  hölls den 28 februari med en liten men engagerad skara. Mötet för ryttare med 
anläggningskort är måndag den 8 april kl. 18.30 och mötet med våra abonnemangsryttare blir onsdag 
den 15 maj kl. 18.30. Notera det i din kalender och kom och prata med oss. 
 
Har ni frågor och funderingar så behöver ni inte vänta till vi kallar till möte. Mejla 
kansli@orebrofaltrittklubb.se så svarar vi. 
 

Städdagen 11 maj 
Den 11 maj kl. 10 samlas vi och vårstädar vår anläggning, både inne och ute. Alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna att göra det snyggt och välkomnande. 
 

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. 
 

Årsmötet 
Den 25 februari höll Öfk sitt årsmötet med god uppslutning. Nya i styrelsen är Maria Ekmark och Frida 
Jeppson. Mia Vedlund och Izabell Olsson avgick. Hela styrelsen hittar du på hemsidan. 
 

Handla via Sponsorhuset och stöd Örebro fältrittklubb 
En ny hästbutik finns nu hos Sponsorhuset, Horseonline.se. 
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/ 
 

  

https://clk.sponsorhuset.se/24203/iid/117019/cid/18716/tiid/8633/tid/2192/uid/102592
http://www.sponsorhuset.se/orebrofaltrittklubb/
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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 glad påsk och en härlig vår! 
 
 
Lotta Löfstrand Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
 

 


