Linköpings Fältrittklubb
• Grundades år 1900 med namnet Småland-Östergötlands Fältrittklubb under ledning av ryttmästaren friherre
Gustav Lehusen.
• 1950 skedde en sammanslagning mellan Linköpings ridklubb som var civil och den militära SmålandÖstergötlands Fältrittklubb och fick då namnet Östergötlands Fältrittklubb (ÖRF). Klubbens förste ordförande
blev översten Einar Qvarnström. I början av 60-talet flyttades verksamheten till St. Ånestad efter det att
stadsfullmäktige överlämnat St. Ånestads lokaler och mark till ÖFK´s ridhusförening som gåva.
• År 1962 var den första manegen klar, ridhuschef var då Gustav Carlsson. Fr.o.m. år 1975 drev Lars-Olof Axén,
allmänt kallad LOA, ridskolan. År 1980 invigdes det andra ridhuset som är uppvärmt. 1987 arrangerades SM i
banhoppning, då på en helt ny utebana. År 1990 arrangerade klubben VM i modern femkamp.
• 1993 ändrades namnet till Linköpings Fältrittklubb.
• 2016 Flyttade klubben till Smedstads Ridsportcenter

Linköpings Fältrittklubbs Verksamhetsidé
• Vår verksamhet vänder sig till alla: barn, ungdomar och vuxna oavsett
bakgrund och förutsättningar.
• Vi erbjuder nära och utvecklande fritid för ryttare och intresserade
med aktiviteter för gemenskap, motion och tävling.
• Vi vill ge fler möjlighet att uppleva samspelet mellan människa och
häst.

LFK Värdegrund:
I LFK…
• Blir alla sedda och känner sig trygga
• Har vi en positiv syn på varandra och verksamheten
• Arbetar vi aktivt för att förebygga alla former av utanförskap
• Utbildar vi för att säkerställa ett gott ledarskap och goda förebilder
• Verkar vi för god hästhållning och en säker verksamhet
• Arbetar vi långsiktigt med föreningens utveckling

LFK medlemmar 2017
• Våra medlemmar är såväl barn, ungdomar som vuxna.
• Många rider lektionsridning, idag främst på Smedstad, och
hos Magnus Andersson i Raelstorp, eller på annat håll.
• Många är privatryttare med hästen uppstallad hemma eller i
inhyrda stall.
• Många tävlar på olika nivåer , andra motionsrider enbart.
• Denna mångfald är en av klubbens styrkor och vi slår vakt
om att vara en klubb för alla.
• 2017 hade klubben ca 750 medlemmar

Ungdomssektionen Pionjär
• Pionjärs styrelse har 2017 bestått av 10 tjejer 14-17 år
• Pionjär har aktiviteter för klubbens medlemmar under 26 år.
• Team Work Cup
• Spökafton
• Under sportlov, påsklov, höstlov och jullov aktiviteter så
som rykttävlingar, fotodagar, pepparkaksdekorering,
grillkväll och mycket mer.
• Temat för luciashowen 2017 var ”Mamma Mia". Där
publiken fick se danser, teater, gymkhana, luciatåg och
massor annat.

LARK
(Linköpings Akademiska Ridklubb)
• 61 medlemmar
• Ridgrupper på Smedstad och Valla
• Anordnar student-SM 2017
• Eget KM i hoppning
LFK och LARK har bl.a. samarbetat kring student-SM, utbildningar och
övrig tävlingsverksamhet.

Aktiviteter anordnade av LFK
• Tävlingsverksamhet
• Medlemsvecka
• Familjedag, där allmänheten bjuds in till olika aktiviteter.
• Utbildning för styrelsen, ungdomssektionen och medlemmar. T.ex.
”Grönt kort”-kurs under ledning av Linnéa Granlund och
funktionärsutbildning under ledning av överdomare Gösta Brink.
• Ridborgarmärkestagning

Breddad verksamhet
• Stallet utgör en populär träffpunkt ”fritidsgård” där vuxna och yngre
samarbetar och umgås.
• För ungdomarna som utgör en majoritet anordnas dessutom
Luciashow, kvällsträffar, besök och utbyte med andra ridskolor,
tävlingar och utställningar.
• Klubben samverkar med närliggande skolor. Eleverna bjuds in till
besök. Ambitionen är att stimulera fler elever, inte minst från familjer
med utländsk bakgrund och även fler pojkar. Resultatet har blivit att
barnen sedan spontant på egen hand besöker stallet, som även
fungerar som en informell fritidsgård. I nästa steg tar de med
föräldrar bl.a. till familjedagar och därefter börjar man ta lektioner.

Styrelsens sammansättning
LFK styrelse 2018
Ordförande
Karin Rydman

LARK representant
Emilia Edman

Sekreterare
Annika Englund

Representant Pionjär
Klara Grundström/Hanna Antamo

Kassör
Anna Falkström Ohlsson

Representant HSOAB
Josefine Linder

Ledamöter
Katarina Ingvarsson
Tomas Hultberg
Sofie Bruce
Maria Grundström
Anna Lövsén
Frieda Andersson
Lena Lange

Suppleanter
Torolf Nilsén
Elin Canzler
Siri Olsson
Josefine Alm

• Samverkan med kommunen och HSOAB är omfattande och fungerar
väl.
• Samarbetes/hyresavtal har slutits.

LFK Vision 5 år framåt:
En växande och levande ridklubb,
ledande i fritid, motion och tävling
där alla är välkomna.

Möjligheter
• Stor satsning från kommunen av skattemedel
• Påkostad anläggning
• Stort intresse – ökande medlemsantal
• Gott samarbete med Kommunen, HSOAB, ÖRF, Ridsportalliansen
• Kommunens satsning på ridvägar

Utmaningar
• Hästarnas utomhusvistelse: beten, rasthagar
• Ytor för tävlingar – manegens mått, fordonsuppställning, stallplatser
• Läktaren?
• Ridsport på nationell nivå?
• Utökad medlemskader – breddning
• Frivilliga krafter till styrelse och tävlingsarrangemang mm.
• Fritids?

