
 

Veckobrev från ridskolan v. 18 

Nu har vi passerat 1 maj och hoppas på att det blir lite ljumma vårvindar framöver.  

Joker är nu ok igen och från och med i torsdags går han lektioner som vanligt.  

Top Nawaro är ute i hagen men vilar från ridningen då han är lite ojämn vänster bak.  

Marion har varit hos våra lektionshästar och sett till att Gullviva, Dusty, Undra och Aristocat 
har fått massage och djupvågsbehandling.  

Inne i Havrehörnan (fikarummet) finns det just nu en hel del kvarglömda kläder, hjälmar mm. 
Hämta era grejer senast 16 maj därefter lämnar vi iväg det till välgörande ändamål.  

Arbetet med underlaget i stora ridhuset är nu avslutat och det går bra att börja rida så smått 
därinne. Nu till en början kommer det att vara djupt och tungt och vi kommer att harva 
regelbundet för att sanden och klenflisen ska blanda sig. Vi kommer även att vattna en hel 
del så att underlaget kan sätta sig. Tänk på att variera underlag till era hästar när ni rider och 
att hästar behöver vänjas successivt vid nya underlag. Vi avvaktar med hoppning och 
longering på det nya underlaget och det är jätteviktigt att ni mockar efter era hästar. Undvik 
att rida i gödselhögarna under ridpasset och mocka ut dem direkt efter att ni har ridit klart. 
Underlaget i nya ridhuset har jämnats till och förstärkts med sand och klenflis. Det kommer 
även att ske en del underhållsarbeten med bevattningssystemet ute i paddocken. 
Lektionsverksamheten kommer under resterande del av vårterminen växla mellan de olika 
ridbanorna och skogen.  

Det är dags att anmäla/avanmäla er ridskoleplats inför höstterminen senast 23 maj. Samtliga 
ridgrupper får ut blanketter i plastfickorna och ifyllda anmälningar lämnas tillbaka i plastfickan 
eller läggs i den röda brevlådan i stallet.  

På fredag och lördag åker klubbens alla ledare iväg för ett studiebesök och 
verksamhetsutvecklingsarbete. På fredag är det Caroline Stjernberg och Karin Striegel som 
är vikarierande ridinstruktörer och på lördag är det Astrid Svantesson och hon har till sin 
hjälp Ulrika Bogren som är stallvärd och har det övergripande ansvaret för stallvärdar och 
stallkompisar samt Eva-Lena Fransson som håller i teoriundervisningen. Fredagens 
hoppträning är flyttad till söndag. 

Anläggningsgruppen har haft ett möte och är du intresserad av att vara med i den gruppen 
så tas förstärkning tacksamt emot. Prata i så fall med Anette Johansson.  

Nu har vår duktiga språkpraktikant Hassan varit hos oss i sex hela månader så nu slutar han 
och ger sig av mot nya äventyr.  



Ny anställd i stallet är Catharina Svensson som kommer att arbeta hos oss på 60%. 

I söndags var vi ett glatt gäng på knappt 20 personer som plockade skräp i Norrby och nere 
vid återvinningsstationen vid Hjortberget inom kampanjen Håll Sverige Rent. Bra jobbat alla 
ni som var med! 5000 kronor till ORK, renare och trevligare närmiljö och en massa 
GEMENSKAP! 

Vi har haft ett politikerbesök ute hos oss och det är Yvonne Hagberg från bildningsnämnden 
som har varit här och kikat på vår anläggning och verksamhet samt lyssnat av vad vi har för 
önskemål.  

Matilda har under veckan presenterat vår verksamhet samt haft prova-på ridning för Coop 
Extras personal.  

Ungdomssektionen anordnade i lördags en mycket välbesökt knatteridning.  

Under maj kommer ORK att sälja både Newbody och kryddor. Hör av dig på 
info@oskarshamnsrk.se om du vill vara säljare. Alla tillskott till verksamheten tas tacksamt 
emot och används till att förbättra anläggningen, hästmaterialet och att hålla nere priserna på 
ridlektioner, anläggningsavgifter, aktiviteter mm för er medlemmar.  

Ingen kan göra allt men ALLA kan göra något för det är TILLSAMMANS som vi är ORK! 

 

 
/Madde  


