
Veckorapport från ridskolan

Vecka 10 

Oskarshamns Ridklubb har hållit årsmöte och det blev några personer som byttes ut i både 
styrelse, tävlingssektion och valberedning. I samband med årsmötet höll Maria Kehagia en 
väldigt bra, tänkvärd och upplyftande f
väldigt god middag som klubben bjöd sina medlemmar på. Mötesordförande Yvonne 
Bergvall hade med sig en väldigt trevlig överra
från Sparbankstiftelsen Koronan

Under sportlovsveckan hade vi Sportlovsridning både för nybörjare och ridvana under 
onsdagen och det var 14 stycken som passade på att komma och rida under ledning av 
Rebecca. På fredagen var det Hyr din favo
Camilla lagade maten.   

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört 
årets första klubbhoppning. 

På söndag den 8 mars går första omgången av Ridskolecupen av stapeln 
Oskarshamns Ridklubb. Andra omgången är i Torsås 22 mars och tredje omgången i Kalmar 
26 april. Tävlar i laget för Oskarshamns Ridklubb gör Josefin Svensson, Eva Stjernberg, 
Ronja Larsen, Emilia Johansson, Isak Bogren, Julia Olsson och Sara Bodén. K
Oskarshamns Ridklubb på söndag och heja fram laget.

Nettan är sjukskriven i alla fall till 

Formas är bra i sitt ben och går lektioner igen.

Migo har också blivit bättre och går 1

Igångsättningen av Biggareau har vi fått avbryta då hon kom in från hagen en dag och var 
halt på ett framben istället. Hon vilar för tillfället.

Arrow är nu både röntgad och opererad då det visade sig att han hade lösa benbitar i hasen. 
Nu har han boxvila. 

ORK har varit en rökfri anläggning under många år och från den 1 mars 2015 kommer det att 
innebära att hela anläggningen är en rökfri zon och att det är rökfri arbetstid
Påminn gärna medlemmar och besökare om dett

Idag har jag harvat uteridbanan på morgonen för första gången i år. Vilke

Vi ses i stallet! 

/Verksamhetschefen 

 

Veckorapport från ridskolan 

Oskarshamns Ridklubb har hållit årsmöte och det blev några personer som byttes ut i både 
tävlingssektion och valberedning. I samband med årsmötet höll Maria Kehagia en 

väldigt bra, tänkvärd och upplyftande föreläsning i mental träning för oss och efteråt åt vi en 
väldigt god middag som klubben bjöd sina medlemmar på. Mötesordförande Yvonne 
Bergvall hade med sig en väldigt trevlig överraskning i form av en check på 20 
från Sparbankstiftelsen Koronan. Det kanske blir en ny traktor till slut ändå!

Under sportlovsveckan hade vi Sportlovsridning både för nybörjare och ridvana under 
onsdagen och det var 14 stycken som passade på att komma och rida under ledning av 

På fredagen var det Hyr din favorithäst – dag och då höll Helle i trådarna och 

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört 

På söndag den 8 mars går första omgången av Ridskolecupen av stapeln 
Oskarshamns Ridklubb. Andra omgången är i Torsås 22 mars och tredje omgången i Kalmar 
26 april. Tävlar i laget för Oskarshamns Ridklubb gör Josefin Svensson, Eva Stjernberg, 
Ronja Larsen, Emilia Johansson, Isak Bogren, Julia Olsson och Sara Bodén. K
Oskarshamns Ridklubb på söndag och heja fram laget. 

Nettan är sjukskriven i alla fall till och med den 17 mars för sin fot. 

Formas är bra i sitt ben och går lektioner igen. 

Migo har också blivit bättre och går 1-2 lektioner per dag. 

ningen av Biggareau har vi fått avbryta då hon kom in från hagen en dag och var 
halt på ett framben istället. Hon vilar för tillfället. 

Arrow är nu både röntgad och opererad då det visade sig att han hade lösa benbitar i hasen. 

RK har varit en rökfri anläggning under många år och från den 1 mars 2015 kommer det att 
äggningen är en rökfri zon och att det är rökfri arbetstid

Påminn gärna medlemmar och besökare om detta. Alla vet kanske inte om det ännu.

Idag har jag harvat uteridbanan på morgonen för första gången i år. Vilken underbar känsla!

Oskarshamns Ridklubb har hållit årsmöte och det blev några personer som byttes ut i både 
tävlingssektion och valberedning. I samband med årsmötet höll Maria Kehagia en 

öreläsning i mental träning för oss och efteråt åt vi en 
väldigt god middag som klubben bjöd sina medlemmar på. Mötesordförande Yvonne 

skning i form av en check på 20 000 kronor 
. Det kanske blir en ny traktor till slut ändå! 

Under sportlovsveckan hade vi Sportlovsridning både för nybörjare och ridvana under 
onsdagen och det var 14 stycken som passade på att komma och rida under ledning av 

dag och då höll Helle i trådarna och 

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört 

På söndag den 8 mars går första omgången av Ridskolecupen av stapeln här på 
Oskarshamns Ridklubb. Andra omgången är i Torsås 22 mars och tredje omgången i Kalmar 
26 april. Tävlar i laget för Oskarshamns Ridklubb gör Josefin Svensson, Eva Stjernberg, 
Ronja Larsen, Emilia Johansson, Isak Bogren, Julia Olsson och Sara Bodén. Kom gärna till 

ningen av Biggareau har vi fått avbryta då hon kom in från hagen en dag och var 

Arrow är nu både röntgad och opererad då det visade sig att han hade lösa benbitar i hasen. 

RK har varit en rökfri anläggning under många år och från den 1 mars 2015 kommer det att 
äggningen är en rökfri zon och att det är rökfri arbetstid för personalen. 

a. Alla vet kanske inte om det ännu. 

n underbar känsla! 



Vecka 8 

Då har vi lagt ännu en vecka till handlingarna och vi kommer allt närmare soliga tider och 
våren. Just nu är det väldigt halt ute på vår parkering så ta det försiktigt.  

Under veckan som varit har styrelsen hunnit med styrelsemöte och budgetmöte. 
Förberedelserna pågår för fullt inför årsmötet som är nu på söndag den 22/2. Det blir även 
föreläsning och middag och det är gratis för alla medlemmar så passa på och komma och ha 
det lite trevligt tillsammans med era klubbkamrater. 

Ungdomssektionen har haft sitt årsmöte och har nu en ny styrelse som är sugna på att 
hugga i och arrangera roliga aktiviteter för klubbens barn och ungdomar.  

I torsdags hade vi besök av elever från Vallhallaskolan. De hade en friluftsdag med prova på 
ridning. Under vårterminen fortskrider Idrottslyfts -projektet Skolsamverkan och denna termin 
kommer vi att samarbeta med Rödsleskolan och Vallhallaskolan. 

I helgen har det genomförts en programridning för Tomas och tävlingssektionen har anordnat 
en klubbdressyr/programridning 

Sportlovsveckan är igång och kom ihåg att anmäla er till veckans aktiviteter. Sportlovsridning 
på onsdag förmiddag och Hyr din favorithäst på fredag och dressyrträning fredag kväll och 
hyrtimme på lördag morgon. 

De ordinarie lektionerna är som vanligt under veckan. 

Om man behöver lämna återbud till sin ridlektion så är vi tacksamma om detta görs innan  
kl. 14 och på telefon 0491-779 81. Blir man sjuk eller förhindrad efter kl. 14 så ring och lämna 
ett meddelande i alla fall. Vi är väldigt noga med att planera hästarnas arbete och det 
underlättar om vi vet vilka elever som kommer på lektionerna. Vi hinner inte alltid läsa mejlen 
innan lektionerna så samtliga återbud vill vi ha via telefon och endast på den fasta telefonen. 
Lämna ett meddelande.  
 
Vi ber er alla elever och föräldrar att vara rädda om de säkerhetsvästar som finns 
tillförfogande att låna gratis. De ligger ofta slängda på golvet i sadelkammaren vilket gör oss 
väldigt ledsna. Häng upp de på galgarna efter användning och ser du västar som ligger 
slängda snälla häng upp dessa. 
 
Vi vill göra er uppmärksamma på att knacka på dörren och invänta svar innan ni kliver in i 
nya ridhuset (gäller både lilla dörren och stora porten, gäller inte när du går in borta vid 
läktaren). Tyvärr har vi haft några tillbud när dörren bara rycks upp och hästarna blir 
överraskade och rädda. 

På hästfronten så har Migo skrittats i helgen och han fortsätter att arbetas uppsuttet. 

Steffie arbetar vidare under ryttare. 

Dusty sköter sig alldeles utmärkt på lektionerna. 

Delaware har varit lite trött och han är fortfarande relativt ung och ny på ridskolan så han får 
tillsvidare arbeta lite mindre. 



Biggaraeu har börjat trava. 

Delaware och Top Nawaro har fått byta plats så nu står Dalle i box och Toppen i spilta. Vi 
tror att Dalle kommer att vila lite bättre i boxen. 

Formas har tyvärr aktiva överben på ett framben och vilar några dagar. 

Arrow har varit hos veterinären och han är ohalt rakt ut men visar lite hälta vid böjprov och 
visar även på en förändring i hasen vid ultraljud. Han kommer att röntgas under veckan. 

Skötarböckerna börjar ta slut och det ska tryckas nya.  

Hoppas att ni får en fin sportlovsvecka! 

/Verksamhetschefen 

 

Vecka 7 

Ungdomssektionen har i helgen genomfört Blått-kort kurs. Det var 3 stycken som gick kursen 
och blev godkända för deltagande på US-tävlingar. 

Styrelsen och verksamhetschefen har haft planeringsförmiddag på Hotel Post och arbetat 
med verksamhetsplanen. Jag kan avslöja att det även under 2015 kommer att arrangeras en 
Ridsportens Dag. Är du intresserad av att hjälpa till med planeringen av detta arrangemang 
får du gärna höra av dig till styrelsen. 

Arbetet med den nya hemsidan fortskrider. Igår hade vi ett öppet diskussionsmöte om 
hemsidan och vi kommer att jobba vidare med förslagen som kom upp då. 

Några påminnelser; 

14/2 Programridning 

15/2 Programridning och klubbdressyr 

15/2 Ungdomssektionen håller årsmöte 

Det visade sig att både Migo och Arrow hade varsin hovböld. Nu har en del av hältan 
kvarstått hos båda under veckan men idag såg Migo bättre ut så vi får se vart det tar vägen 
under veckan som kommer. 

Biggaraeu har slutat med sin medicinering och igångsättningen av henne fortskrider. 

Formas såg tyvärr ojämn ut under en lektion i fredags och han var lite varm i höger framhov. 
Han har haft boxvila under helgen och även han såg bättre ut i morse.Vi avvaktar även med 
honom och ser hur det utvecklar sig under veckan. 

Dusty har börjat gå lite barnlektioner och han sköter sig bra. Dock behöver han ha en 
svanskappa på sadeln då sadeln åker fram på halsen på honom. 

Steffie har arbetats uppsuttet under Anneli och Helle. 



Nu är vi fria från ringormen och även Dollar Girl har fått gå ut i hage tillsammans med de 
andra hästarna. Jag vill ändå påminna er om att tänka på den dagliga hanteringen av hästar 
och hygienen. Använd sunt förnuft! Tvålen som finns inne på toaletterna är desinficerande 
och vi byter handdukar varje dag måndag-fredag.  

Vill önska er en fin vecka, nu går vi mot ljusare tider och det märks! 

/Verksamhetschefen  

 

Vecka 6 

Vårterminen 2015 är nu i full gång och terminens tema är Betydelsen av ryttarens sits och 

grundridning samt kunskap runt hästen och utrustningen.  

Vi hälsar många nya elever välkomna till vår verksamhet och på torsdagar har vi startat upp 
två nya nybörjargrupper för barn. Instruktörer är Matilda Arneving och Rebecca Hallberg. 
Under tre veckor har dessa barn fått teoriutbildning om hästar och stall och föräldrarna har 
fått gå på Föräldrapaketet som är en introduktionsutbildning där man får lära sig om hästar, 
stall, ridsport och Oskarshamns Ridklubb. Nytt från och med i år är att vi kommer att köra 
Föräldrapaketet även under Hästkunskapsveckorna och då hälsar vi alla som vill välkomna 
till denna utbildning inte bara föräldrar utan även nytillkomna elever och medlemmar. 

På onsdag startar vi upp Dressyr för alla gruppen. Vi har lediga ströplatser i några grupper 
så tveka inte att höra av er om ni är ridsugna. Är man redan terminselev på ORK så får man 
50 % rabatt på andra terminsridningen. Vill man träna lite extra eller inte binda upp sig för en 
hel termin så finns det möjlighet att hoppa in och rida enstaka gånger i de grupper där det 
finns plats. Då betalar man ridavgiften + ett tillägg på 40 kronor. På fredagar har vi drop-in 
dressyr som man anmäler sig till senast onsdag samma vecka och varannan lördag är det 
Frukostridning och varannan lördag har vi börjat med Hyrtimme. 

Sportlovsaktiviteterna är nu klara och det går bra att anmäla sig till dessa.  

7-8/2 kommer Ungdomssektionen att köra en Blått Kort -kurs. Anmälan på anslagstavlan i 
stallet. 

Grönt Kort -kurs kommer att arrangeras inom kort. Är du intresserad går det bra att göra en 
intresseanmälan på info@oskarshamnsrk.se.  

 

 

Jag har varit på Tränarfortbildning i Stockholm. En mycket givande helg som handlade om 
barn- och ungdomar med olika funktionsnedsättningar samt inlärning och träning av 
hästar/djur och deras beteende. 

Instruktörerna, stallvärdarna, ungdomsledarna och skötaransvariga har haft en Kickoff och 
diskuterat den Interna Ledarutbildningen samt terminsupplägg och säkerhetsfrågor. 



Under veckan som har varit har styrelsen haft ett möte för de medlemsuppstallade där de 
nya uppstallningsavtalen lämnades ut. Ny medlemsuppstallad är Eva Lindo och Hot Banana. 

I fredags var jag inbjuden av Rotary för att presentera ridsporten och Oskarshamns Ridklubb. 
Det är alltid roligt att få komma och prata om och visa upp vår verksamhet som vi kan vara 
mycket stolta över. 

Vi gör ett försök att öka underhållet av ridbanorna. För tillfället så djupharvas banorna så ofta 
vi hinner och varje tisdag skottar instruktörerna kanterna. Vi hoppas att alla har överseende 
med att vi sköter banorna när vi hinner och kan och att detta inte står med på 
ridhusaktiviteterna och om det är någon som vill får man gärna hjälpa till med att kratta 
kanter när man har tid över. En liten påminnelse också till er alla att komma ihåg att mocka 
efter er! 

Biggaraeu är under igångsättning efter sin hälta men under förra veckan har både Migo och 
Arrow blivit halta tyvärr. Arrow har för tillfället boxvila och Migo står i en sjukhage, Vi hoppas 
att det är övergående på båda två. 

Dusty är under igångsättning och kommer inom kort att börja gå lektioner och Steffi arbetas 
av Tomas. Steffi är nu frisk från ringormen och har fått gå ut i hagen igen tillsammans med 
de andra hästarna.  

Formas rids på eftermiddagarna av instruktörerna framförallt för att han kan vara lite tuff och 
kaxig i boxen vid iordningställande inför ridlektion. Be gärna om hjälp när ni ska göra i 
ordning honom. 

Denna termin har även Leupold fått börja gå lektioner igen och han känns pigg och fräsch.  

I fredags hade vi utrustningskontroll och gick igenom sadlarna och tränsen, status och 
anpassning.  

Kom ihåg att anmäla er till och planera in sommarens ridläger på Oskarshamns Ridklubb. Vi 
går ju mot ljusare tider och även om vintern har slagit till och halkan också så innan vi vet 
ordet av är våren och sommaren här! 

Ta hand om er!  

 

/Verksamhetschefen  

 


