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Hej! 
 
Vi vill berätta lite av det som händer och har hänt i sommar hos 
Örebro fältrittklubb. 
 
Nu har lektionsverksamheten kommit igång på allvar och stallet fylls av förväntansfulla 
barn, ungdomar och vuxna. För många är det veckans höjdpunkt att få tillbringa tid 
med hästarna och att få utvecklas som ryttare. 
 
Ridskolan 
Några nya grupper för våra yngsta ryttare har startats och även nybörjargrupper på 
både ponny och häst. Vi har köpt in ett flertal nya hästar och några har lämnat oss. 
Jigsaw, Royal Gold och Cambridge betar nu på de evigt gröna ängarna. Sessan har 
flyttat till ny ägare. Under året har vi köpt in elva nya hästar/ponnyer till en kostnad av 
609 000 kr. Vi hoppas att de ska bli nya favoriter med tiden. De skolas långsamt in i sin 
nya roll som lektionshäst. Det tar 4-12 månader för en ny häst att lära sig sina 
arbetsuppgifter. 
 
Nya telefonnummer 
För att öka tillgängligheten så du lättare når oss har vi har installerat en mobilväxel. 
Våra nya telefonnummer hittar du på www.orebrofaltrittklubb.se. Kanslinumret 019-27 
21 35 går fortfarande utmärkt att ringa men nu kan du även ringa din ridlärare direkt. 
Du kan nu även nå fritidsledaren och stallvärden med direktnummer. 
 
Sommarens arbete 
Under sommaren har det varit full aktivitet med arbete på anläggningen även om 
ridskolan under fyra veckor tog semester. Vi har bytt underlag i båda våra ridhus. Ett 
mycket omfattande arbete där vi anlitat Edfors Entreprenad tillsammans med Mellösa 
gräv. Den gamla botten från gamla ridhuset fick nytt liv på parkeringspaddocken 
och den botten från nya ridhuset såldes.  Kostnaden för arbetet med bytet av 
bottnarna höll budget, 437 500 kr, trots att det krävdes 160 kubikmeter mer 
stenmjöl än offererat, detta på grund av att Edfors lyckades sälja den gamla 
botten från nya ridhuset. 
 



Vårt kontinuerliga underhåll av bottnarna är mycket viktigt och arbetssättet idag är att 
vattning måste ske dagligen och i gamla ridhuset helst två gånger. 
 
Alla trasiga lysrör och tändare i båda ridhusen har bytts ut och i gamla ridhuset har 
dessutom alla lysrörsarmaturer tvättats av. Sommarhagarna putsades och kalksalpeter 
lades på för att minimera risken med att hästarna skulle reagera på inslaget av 
Alsikeklöver. Nya staket har också satts upp. Förutom det har stallarna tvättats och 
målats och en hel del underhållsarbete gjorts. Detta till en kostnad strax under 300 000 
kr.  
 
I sommar har vi haft god hjälp av de feriepraktikanter som förmedlats av Örebro 
kommun.  
 
Det händer hos oss 
Det händer mycket hos oss och vi hoppas att du läser de anslag vi sätter upp på 
ridskolan. Samma information finns oftast också på www.orebrofaltrittklubb.se både i 
kalendern och som nyheter. Och naturligtvis hittar du information på klubbens 
Facebooksida. Om du inte redan gillar eller följer oss där så gör det! 
 
Anslag för höstlovet kommer upp under vecka 40. 
 
Planeringen för ridgrupperna inför nästa abonnemang är i full gång. Vill du rida fler 
gånger i veckan eller kanske annan tid. Hör av dig till kansli@orebrofaltrittklubb.se 
 
Med det här brevet bifogar vi en sammanställning över vad som är planerat för hösten. 
 
Örebro fältrittklubb 100 år 
Som många av er säkert redan har sett så fyller landets största ridklubb 100 år.  Det 
firar vi på flera sätt. Den 17 september har vi hundraårskalas på anläggningen kl. 11-16 
med ponnyridning, uppvisningar i dressyr, hoppning och fälttävlan, hoppborg, 
käpphästar och inte minst finns en jubileumsbakelse att avnjuta i vår cafeteria. 
 
Den 4 november har vi jubileumsmiddag på Stora Hotellet där vi äter god mat och blir 
nostalgiska. Boka din plats redan nu, men senast 4 oktober. 
 
För barnen/ungdomarna ordnar ungdomssektionen Sporren en egen jubileumsfest. 
Datum för den är inte spikat än.  
 
Mer information om våra aktiviteter hittar du på www.orebrofaltrittklubb.se och på 
Facebook. 
 
 


