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Hej alla medlemmar! 
 

Nu är våren och påsken nära och vi kan börja rida ute mer och mer. Du har väl 
inte missat våra aktiviteter under påsklovet och våren? Du hittar dem på 
ridskolan, Facebook, Instagram och i minridskola.se, där du också gör din 
anmälan 
 
Anpassning av verksamheten utifrån restriktioner kring Covid-19 från 2 februari  
För att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet är det av yttersta vikt att var och en av våra 
medlemmar följer riktlinjerna. Tack för att du tar ditt ansvar! 
 

▪ Håll avstånd - hela tiden 
▪ Kom inte tidigare än 20 min innan din lektion, 

åker du buss, vänta utanför om du är tidig 
▪ Åk hem direkt efter att du tagit hand om hästen och hästens utrustning 
▪ Inga medföljare förutom för de yngre barnen som behöver hjälp 
▪ Läktare och cafeterian är stängda. 

 

Smitta bland hästarna 
Tidigare i år fick vi ett virusutbrott bland våra hästar. Det är nu över men det förekommer flera smittor 
bland hästar i landet och även i vår närhet. Därför är det mycket viktigt att du som besöker flera stall 
alltid byter kläder och utrustning innan du går mellan stallen. Smitta bland häst kan sprida sig väldigt 
fort.  
   OBS! Innanför vår entré står ett virkonbad där du ska doppa dina skosulor innan du går in i stallet. 
 

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

Avboka lektion i minridskola.se 
Du vet väl att du kan avboka din lektion i minridskola.se om du inte kan komma. Då ser ridlärarna 
direkt att du inte kommer och kan fördela hästar för kvällen på ett bra sätt. Är det en sen avbokning 
kan du ringa 019-27 21 35 och välja stallvärdinna så kopplas du till henne som tar emot ditt 
meddelande. 
 

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. 
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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. 
 

Ny styrelse 
Den 25 februari höll klubben sitt årsmöte då vi kunde redovisa ett gott resultat både vad gäller 
verksamhet och ekonomi för 2020. Det var det första digitala årsmötet och det fungerade riktigt bra. 
Caroline Wistenius valdes in som ordinarie ledamot och ny suppleant är Karin Hildén. Hélène von Horn 
lämnade styrelsen. Tack Hélène för dina år som ledamot i styrelsen. 
 

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 
 

Digitala medlemsmöten 
Då vi förra året fick ställa in våra medlemsmöten gör vi nu i vår ett försök att ha dem digitalt. Vi har 
haft två möten, ett med unga ryttare och deras vårdnadshavare och ett med ridskoleryttare. Även om 
det var få deltagare så var det bra möten. Den 21 april blir det möte med de som har löst 
anläggningskort hos oss.  
   Kan du inte vara med på våra möten men har idéer och önskemål om aktiviteter eller om du har 
någon fråga så ta kontakt med oss via kansli@orebrofaltrittklubb.se  
 

Du har väl sett vår fina klubbkollektion? 
Nu när det börja bli varmare ute kanske du behöver komplettera dina stallkläder med en 
funktionströja eller väst att ha i stallet och när du rider. Då finns det du söker i vår klubbshop. Du hittar 
länk på hemsidan och här https://nehreklam.se/eshop/orebrofaltridklubb/ 
 

Fördröjd byggstart av ny anläggning 
Då de anbud som kom in för byggnation av ny anläggning låg för högt i pris måste nu Örebro kommun 
göra en omtag och göra vissa omprioriteringar. Byggstarten kommer att senareläggas ungefär ett år. 
 

Hästarna på ridskolan 
Två nya medarbetare har kommit till ridskolan, storhästarna O’Malley ”Olle” som är en 11 årig valack 
efter Odermus R -Zinsky xx. Zalon K ”Zalle” är född 2015, efter Chirlon-Weltman-Zinsky xx och han har 
vi haft på prov ett halvår. Fem nya ponnyer har flyttat in, KT:s Apache Lady c-ponny född 2009. Lady 
som hon kallas har tävlat en del hoppning. Nippon 7 årig c-ponny, rödskäck och Opal b-ponny på 6 år  
är gulbrunskäck. Olivia 7-årig c-ponny och Nea, 8-årig c-ponny. Alla fyra har samma pappa, Oj-Oj som 
är ett halvblod, men olika russmammor. Det har också kommit en ny liten storhäst, Spotted Lad 
”Spotty”, är en 12-årig irländare. Alla nya hästar och ponnyer ska nu utbildas av ridlärarna för att 
komma in i verksamheten så småningom.  
   Absolutely Amazing, Abbe, har flyttat till ny ägare. Betar på de evigt gröna ängarna gör nu Wotan och 
Cash, saknade av många. 
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Vill du bli fodervärd till en ny ridskolehäst? 
Nu lanserar vi ett nytt spännande projekt där vi erbjuder våra ridskoleelever att bli fodervärd till någon  
av ridskolans hästar. Du får nu möjlighet att prova på hur det är att ha egen häst under ledning av 
utbildade ridlärare. Du kommer få ta del av alla aspekter som det innebär att ha egen häst. 
   Du skickar in din ansökan till susanna.harjaluoma@orebrofaltrittklubb.se då du bland annat berättar 
varför du vill vara fodervärd. För elever under 18 år går ansökan via vårdnadshavare.  
   Det vi förväntar oss av dig som fodervärd är att du tar hand om hästen minst fem dagar i veckan. Du 
mockar, sköter om häst och utrustning och rider hästen. Tillsammans med ansvarig ridlärare görs en 
plan för dig och hästen. Hästen ska ges en varierad träning utifrån utbildningsståndpunkt.  

 
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. 
 

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. 
 
 
Vi önskar er alla en glad påsk och en härlig vår! 
 
 
Lotta Hillbom Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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