
 

Veckobrev från ridskolan v. 19 

Hej och hå vad veckorna går! 

Top Nawaro är nu bra igen och kommer att börja gå med på lugna lektioner från och med 
imorgon.  

Chili fick en liten släng av kolik förra tisdagen och veterinären fick komma och ge han lite 
avslappnande och lugnande medicin. Han piggade på sig snabbt och vilade under onsdagen 
och sedan var han igång igen.  

Marion har varit hos oss igen och provat ut nya sadlar till Formas och Aristocat. Aristocat fick 
en annan sadel direkt och Formas kommer att få en annan sadel inom kort.  

Jag vill påminna er alla elever och skötare om att vara noga med våra hästars utrustning och 
putsa och sköta om den efter varje ridlektion och gärna lite extra då och då. Då kommer våra 
hästar bli glada och nöjda, säkerheten ökar och vi slipper dyra inköp och reparationer.  

I fredags och lördags åkte 14 av föreningens ledare på studiebesök och 
verksamhetsplanering till Värnamo. Vi besökte Värnaomobygdens Ryttarförening som har en 
omfattande tävlingsverksamhet och en fantastisk nyanlagd ebb- och flodbana. Vi hade med 
oss vår idrottskonsulent Ulrika Ringström och bodde på hotell och så hade vi några 
arbetspass i konferensen med givande diskussioner. Tack till alla er ledare på hemmaplan 
som såg till att verksamheten och undervisningen flöt på och att vi andra kunde komma iväg.  

I fredags morse var Camilla och jag på Idrottsfrukost och fick förmånen att lyssna på vår 
kommuns fritidschef Daniel Stenberg som berättade om vilka satsningar som har gjorts och 
kommer att göras inom fritidssektorn.  

I söndags hade jag hoppträningar med ridskole-och privatekipage och Matilda hade en 
träning inför kommande helgens Mullecaprilli.  

Vill du träna och rida för ridskolans ridlärare och tränare på egen häst så finns det möjlighet 
till det i både hoppning och dressyr, grupp eller enskilt. Vi kan även hjälpa till med att rida 
och utbilda din häst. Vår samlade kompetens och erfarenhet gör att vi kan anpassa oss efter 
dig och din hästs behov och hjälpa dig på bästa sätt.  

Grönt Kort – kursen är nu äntligen igång och det är hela 9 deltagare på kursen vilket vi 
kursledare tycker är jätteroligt.  



Ny ansvarig för uthyrningen av ORK´s transport är Peter Engström som egentligen är 
”nygammal” på den  posten. Vi hälsar honom välkommen tillbaka och ni som vill hyra 
transport kan nå honom och boka på 070-58 774 45.  

Sommaren närmar sig med stormsteg och vecka 27 kommer stallet att behöva rengöras.  
Om du har möjlighet att hjälpa till så kontakta Nettan på anette.j@oskarshamnsrk.se.  

Skullen kommer att behöva fyllas upp under sommaren med hö till våra lektionshästar. Om 
du kan tänka dig att hjälpa till med detta får du gärna mejla namn och telefonnummer samt 
de veckor eller dagar som du kan tänka dig att eventuellt vara med till 
julia.ohlsson@oskarshamnsrk.se så kontaktar vi dig.  

Det finns några platser kvar på sommarens läger. Först till kvarn... 

I helgen kommer Vi i stallet – gänget att åka på final till Jönköping och tävla i hästkunskap 
och ämnet är Sitt upp! Lycka Till önskar vi laget med lagledarna Alice Jonsson och Lovisa 
Swärd.  

Ni som hyr skåp av US på höskullen och ännu inte betalat hyra kan göra det genom att 
Swisha 41,50 kronor till 123 553 15 53.  

Ridskolan har en del sadlar till salu i olika skick och pris mellan 200 och 5000 konor. Om du 
är intresserad av att se vad som finns kontakta mig gärna på 070-32 118 32.  

Det är dags att en projektgrupp tar form och träffas för att börja planera Ridsportens Dag 
som är preliminärt planerat till den 10 september. Vill du vara med i gruppen eller har du 
frågor om vad det innebär så mejla mig på madeleine.dunsater@oskarshamnsrk.se. 

Kaninhö-påsarna är fortfarande nedsatta i pris. 20 kronor säcken så kom och köp! 

Hoppas att ni alla får en fin och härlig vecka med mycket häst och att vi ses på ORK.  

 

 

 
/Madde  


