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Hej alla medlemmar! 
 

Nu är hösten här och vi välkomnar er alla tillbaka. Flera av er har kanske varit 
på ridläger eller bara tagit en paus (ofrivillig?) från ridningen. 
 

Nu lättar Folkhälsomyndigheten och Svenska Ridsportförbundet på restriktionerna 
Vi väljer dock att inte släppa på alla restriktioner på en gång. Anledningen till det är bl.a. att våra 
skolhästar under pandemin har vant sig vid att det är lugnare i stall och på läktaren så de måste få en 
chans att vänja sig vid att det är mer liv och rörelse. Därför kommer vi heller inte att släppa på 
skötarverksamheten direkt utan det kommer troligtvis att ske i etapper. Lisa Larsson informerar 
skötarna om detta. 
 

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. 
 

Hämtar och lämnar du ditt barn eller ungdom vid ridskolan 
Nu när hösten är här så blir det väldigt mörkt på parkeringen så vi önskar att ni parkerar på angivna 
platser och inte direkt vid entrén, cykelställ eller utfarten medan ni väntar. Det blir en betydande 
säkerhetsrisk då barn och vuxna ska kryssa mellan bilarna. Tänk också på att inte stå med motorn på. 
 

Tävlingar i höst! 
Den 5 september reds 2* fälttävlan på anläggningen. Det blev en mycket lyckad tävling för både ponny 
och häst. Även några ridskolehästar startade och kom också på placering. Det var Skoby Leader med 
Lisa Larsson på ryggen som gjorde en strålande insats, trea i klassen H80. Även Öfk:aren Sofia 
Bergman på Deer Luna placerade sig i klassen. Klubbmästare på häst blev för andra året i rad Tilda 
Jivemo på Landlooper. Hon kom dessutom på en andra plats i H80. Emma Petterson och Boncorde 
blev distriktsmästare i Örebro län för häst och Simone Mannerling Ullén och Bettys Choice kom på en 
andraplats i DM för ponny. Emma Pettersson kom även fyra i H90. Simone Mannerling Ullén och 
Bettys Choice tog klubbmästerskapet för ponny. Ella Lindberg Palolampi och Kiltormer Ronnie gjorde 
debut i P90 och vann klassen.  
 
Den 16 oktober blir det en 2* tävling i dressyr för häst och det är en eftermiddagstävling. Sist ut är en 
2* dressyrtävling för häst den 13-14 november då även nya klubbmästare koras. 
   Vill du vara med och jobba inför och under våra tävlingar, hör av dig till 
kansli@orebrofaltrittklubb.se. 
 

SM för pararyttare 
Gustav Stjernberg har deltagit i SM för pararyttare med sin häst Verle N och det kom hem med en 
bronsmedalj. Grattis Gustav! 
 

Uppdatera dina uppgifter i minridskola.se 
Vi saknar uppgifter i minridskola.se på en del av er som rider på ridskolan. Det gäller framför allt längd 
och vikt. Det är en stor hjälp för ridlärarna om uppgifterna finns så de kan matcha rätt ryttare med rätt 
häst.  
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Hänt i personalgruppen 
Lina Perkovic är tillbaka på sin tjänst som stallchef. Susanna Harjaluoma delar från höstterminen sin tid 
med att vara lärare på Realgymnasiet och Cicci Jivemo utökar sin tjänstledighet med att jobba fler 
timmar åt Real.  
 

Medlemsmöten med ridskolans elever och med de som löst anläggningskort 
Nu är det klart med datum för höstens medlemsmöten som vi hoppas kunna ha fysiskt. Vi träffar 
ridskolans elever och barnens föräldrar den 6 oktober kl. 18.30. Mötet med de som har 
anläggningskort blir den 13 oktober kl. 18.30. Se info på hemsida och Facebook när det närmar sig. 
 

Nya villkor för anläggningskort 
Från i höst har vi nya villkor för att som ryttare med egen häst rida på anläggningen. Du hittar villkoren 
samt prislistan på hemsidan 
https://www.orebrofaltrittklubb.se/anlaggning/Ridhusochutebanor/villkorforanlaggningskort/ 
 

Nu utökar vi vår klubbkollektion med nya plagg 
Nu finns några nya plagg i shopen, bl.a. en långärmad tröja som många frågat efter. Flera av plaggen 
finns i cafeterian att se och prova. Surfa in på https://nehreklam.se/eshop/orebrofaltridklubb/ och se 
vad som är nytt.  

 
Hästarna på ridskolan 
En ny medarbetare har kommit till ridskolan. Det är Nobel Soul, ett nioårigt svensk halvblod e. Nobel-

Santana-Saigon, hoppas han ska trivas hos oss. Fjordhästen Chasmin har flyttat till vår pararyttare 

Sofia Domander och fina Prince of Cleverhill betar nu på de gröna ängarna. Saknad av många.  

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. Både du och Örebro Fältrittklubb får pengar tillbaka när du handlar via 
Sponsorhuset: http://www.sponsorhuset.se/orebrofaltrittklubb/ 

 
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. 

 
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. 

http://www.sponsorhuset.se/orebrofaltrittklubb/
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/8150-orebro-fk
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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. 
 
Vi önskar er alla en härlig höst med mycket aktivitet! Snart kommer höstlovets läger och aktiviteter 
upp. Jullovsstängt på ridskolan är det 23-26 december och nyårsstängt 31 december-1 januari. 
 
Lotta Hillbom Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 

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

