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Hej alla medlemmar! 
 

Snart är detta år till ända. Bygget av nytt stall fortskrider och börjar ta form. Nu 
väntar jullov och med det finns massor att göra på ridskolan. Även för vuxna 
ridskoleryttare och också för dig med egen häst, finns aktiviteter under jul och 
nyår. 
 

US Sporren arrangera ingen julshow 
I år blir det ingen julshow p.g.a. att det bl.a. blir logistiska problem med stallbygget som tar en stor del 
av stallplan. Men i stället bjuder US Sporren på en egen julkalender på Instagram. Du har väl inte 
missat den. Du hittar den på kontot us_sporren. Följ dem! 
 

Kan du inte komma till din ridlektion – glöm inte att avboka  
För våra hästars/ponnyers bästa önskar vi att du avbokar din lektion på minridskola.se om du inte kan 
komma, eller ring till kansliet så hjälper de dig. Gör din avbokning så snart du vet att du inte kan 
komma och då helst senast på morgonen den dag du ska rida. Då kan ridlärarna planera om så 
hästarna/ponnyerna inte får arbeta för mycket eller för lite. 
 

Egen reflexväst 
Nu när det är mörkt även tidigt på kvällarna ska ni alla ha reflexväst på er när ni går till nya ridhuset. 
Reflexvästar finns att låna, men de är ganska stora. Har du en egen reflexväst så använd gärna den. 
Det spar tid vid upp- och avsittning om du kan ha västen kvar på dig.  
   Även hästarna ska ha reflexer på benen. Du hittar dem i sadelkammaren. 
 

Köp med kaffe till nya ridhuset 
Brukar du sitta på läktaren i nya ridhuset och följa ditt barns lektion? Det kan bli kallt och ruggigt så 
köp gärna med dig kaffe eller te från cafeterian att värma dig med. 
 

Har du en kompis som vill börja rida? 
Har du en kompis som är sugen på att börja rida? Det finns ströplatser i våra grupper så be kompisen 
eller dennes föräldrar att kontakta kansliet så hjälper vi dem till rätta. 
 

Nya priser på lektioner och aktiviteter 
Från 1 januari är det nya priser på extraaktiviteter och privatlektioner. Vi har valt att göra en mindre 
höjning för barn och ungdomar och en lite större för de vuxna. 
   Från vecka 8, då nytt abonnemang börjar, höjs som tidigare år även lektionspriserna.  
 

Schemaförändringar 
Lördagsgrupperna får ny ridlärare från nästa abonnemang. Sara Schön, som tidigare haft ridlekis och 
prova-på på söndagarna, tar hand om storhästlektionerna. Paulina Broberg blir B-ponnyryttarnas 
ridlärare och Sofia Johansson tar hand om våra D-ponnyryttare. Julia Wennström tar över 
miniknattarna och ridlekis som är varannan söndag och Paulina Broberg blir ny ridlärare för prova på 
för vuxna, även det varannan söndag. 
   Även i veckan får några grupper ny ridlärare efter årsskiftet. Alla dessa grupper får mejl om detta, så 
har du inte fått något mejl så har du samma ridlärare som tidigare.  
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Enkät om trygg i stallet 
Hoppas du svarade på enkäten som gick ut i november. Så snart vi sammanställt och analyserat svaren 
redovisar vi resultatet. 
 

Konferens om glädje och det goda värdskapet 
I början av december samlades personal, styrelse och ideella till höstens konferens. Temat för dagen 
var glädje på jobbet, ett gott medarbetarskap och det goda värdskapet. Cathrine Tibbling från 
levnu.com lotsades oss genom dagen som gav mycket inspiration och många skratt. Konferensen 
arrangerades i samarbete med RF-Sisu. 
 

Sommarläger 
Tiden går fort och snart så är det dags att planera ditt sommarläger. Lägren anslås senast i början på 
februari så håll utkik!  
 

Höjd administrationskostnad för pappersfakturor 
Från 1 januari höjer vi administrationsavgiften för pappersfakturor till 70 kr.  
 

Ponnylaget vann hoppningens div. 2 
Våra fantastiska ponnyryttare tog hem totalsegern i div. 2-hoppningen. De otroligt duktiga ryttarna 
som red i sista omgången var: Olivia Prejer - Bjärbys Paradiso, Doris Önander - Salix Justice, Felicia Fritz 
-Jamilia och Elvira Alkman - Nikolai. Även Emma Andersson - Joppen och Julia Prejer har ridit för laget 
vid tidigare omgångar. Stort grattis till er alla! 
 

Grenledare hoppning 
Brinner du för tävling och då i synnerhet för hoppning. Då kanske du är vår nya grenledare? Blir du 
sugen och vill veta mer? Ta då kontakt med kansliet som slussar dig till rätt person. 
 

Hästarna på ridskolan 
Ponnyn Olivia har fått ny ägare och de trivs väldigt bra tillsammans. Även Charlie har hittat ett nytt 
hem liksom Karina som flyttat till Öland och vår tidigare gårdsförman. Ny storhäst är irländaren Jack, 
en valack på 170 cm som är under utbildning. Vår trotjänare Lucky Way betar nu på de evigt gröna 
ängarna, saknad av många. 

 

Kontakta oss om du har förslag 
Saknar du några aktiviteter hos oss? Då vill vi att du hör av dig till oss då vi gärna utökar våra 
aktiviteter med nya roliga och spännande saker att göra. 
  

Årsmöte och valberedningen 
Snart är det åter igen dags för Öfk:s årsmöte. Det hålls den sista februari 2023. 
   Vill du kontakta valberedningen så hittar du deras kontaktuppgifter på hemsidan. 
 

Glöm inte att följa oss på Youtube 
Nu har Örebro fältrittklubb en egen Youtubekanal. Där hittar du filmer som Välkommen till Öfk och 
flera filmer om ”hur du gör …”  Fler filmer kommer efterhand. Du hittar dem på 
https://www.youtube.com/channel/UCbVB2NQ21XQkZb4ES9IhO9A.  
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Klubbshop med klubbkollektionen med möjlighet att prova hos vår leverantör NEH 
Har du inte redan upptäckt vår fina klubbkollektion så surfa in på 
https://nehreklam.se/eshop/orebrofaltridklubb/ och se vad som passar dig. Några av kläderna finns i 
cafeterian att se och prova. Nytt är att vi har en klubbshop på NEH (Aspholmen) där några av våra 
populäraste plagg finns i alla storlekar att prova. Där kan du också få hjälp med din beställning. 

 
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. 
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 granngarden.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 god jul och ett gott nytt år! 
 
 
Lotta Hillbom Lotten Beijer-Ahlqvist 
verksamhetschef ordförande 
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