
 

STYRELSEMÖTE 27 AUGUSTI 2018 
 
SPORREN 
Sporren deltar i familjedagen med ponnyridning och tipspromenad. De har möten varannan 
vecka men inför Luciashow varje vecka. Sporren planerar för föräldrakurs, käpphästhoppning 
och att ha utbyte med Christinehamns ridklubb. 
 
PARASEKTIONEN 
Ridläger arrangerades för 55 året i följd, ett samarbete mellan ÖFK, RBU och Region Örebro 
län. SM för pararyttare 7-8 juli. Från oss deltog Sofia Domander på sin ponny Golden och 
Cathrine Csore på lånad häst från arrangören. Sofia tog ett SM-brons och var mycket nöjd 
med sin häst. Special Olympics ingick inte i SM då SM avgjordes vid tävlingarna i Göteborg i 
maj. 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Örebro fältrittklubb hade den 22 augusti mars 99 licensierade ryttare, en ökning med 15 från 
förra rapporten. Vi har fyra tävlingar kvar att arrangera i höst. I höst rids div. 2 i hoppning och 
dressyr. Öfk har inga lag anmälda till dressyren som redan dragit igång. Huruvida vi har lag i 
hoppning är ännu okänt. Öfk har ett lag i Seniordressyren även i år. 
 
ANLÄGGNING 
Våren och försommarens aktiviteter har präglats av det torra vädret vilket inneburit att vi 
varit tvungna att vattna ridbanorna ute, SMS, framhoppning och ponnypaddock extremt 
mycket. Vi har ansökt hos Miljökontoret om att få salta SMS och framhoppning med 
magnesiumklorid. På grund av torkan har vi inte heller riktigt kunnat putsa våra beten som 
planerat. Den leverantör som skulle installera automatisk bevattning i nya ridhuset under 
sommaruppehållet var tvungen att sätta in alla befintliga resurser på annat håll. Installationen 
kan göras först sommaren 2019. 
   Båda stallarna har tvättats och målats och en rejäl storstädning har gjorts på hela 
anläggningen med hjälp av de sommarjobbare vi får från kommunen. 
Alla boxar och spiltor i stallarna har sets över.  Alla staket vid framhoppningen, 
ponnypadocken samt lilla paddocken har lagats och målats. Ridhusbotten i gamla ridhuset har 
kompletterats med 20 millimeter ny sand.   
   Kommande projekt är belysning på framhoppningen för att förlänga uteperioden på banan 
och montering görs i höst. 
 
EXTERNA RELATIONER 
Familjedagen genomförs den 16 september och programförslag finns. Planering för höstens 
medlemsmöten finns.   
 
 

CAFETERIAN 
Cafeterian fungera bra och vi har två nya ansvariga, Kicki och Mattias. 
 
  



 

VERKSAMHETSRAPPORT 
Rapporten gicks igenom på mötet. 
 
EKONOMI 
Rapporten gicks igenom och resultatet ser bra ut. 
Önskemål och förslag till budget för 2019 lämnas till Lotta senast 14 oktober. Investeringarna 
följer plan. 
 
MILJÖPOLICY 
Förslaget har nu varit ute för synpunkter och förbättringar.  Beslut: Den föreslagna 
miljöpolicyn fastställdes. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
Konferens med personal och ideella 21 oktober på Scandic Örebro.  
 
NÄSTA MÖTE 
Nästa möte är 26 september. 
 
/lotten beijer-ahlqvist 


