LFK medlemsbrev Juni 2019
Sommaren närmar sig med stormsteg
och våren har varit full med
aktiviteter för Linköpings
fältrittklubb.

Ungdomssektionen har åkt till Boda Borg, haft myskväll, anordnat
Vi i stallet final och haft TWC, team work cup. Det är många barn
och ungdomar upp till 26 år som deltar och har roliga och lärorika
aktiviteter i stallet. Ungdomssektionen är redan igång och planerar
den årliga Luciashowen.

Mycket tävlingsaktiviteter!
Inom tävlingskommittén har vi anordnat flera hopp- och dressyrtävlingar. Torsdagen den 6
juni anordnar vi den sista tävlingen för våren. Det är en klubbtävling för både ridskoleekipage
och privatryttare. LFK har också haft två division tre lag men också flera ryttare som tävlar
med fina resultat på högre nivåer. Skicka gärna bilder och kommentarer som vi kan sprida i
våra sociala medier, det är alltid roligt att höra om vad ni klubbmedlemmar har för er.

Till hösten planeras följande tävlingar på Smedstad ridsportcenter:







5-6 okt lokal regional hopptävling ridhäst/ponny
12 oktober KM hoppning
24-27 okt elit dressyr
28 oktober KM dressyr
9 nov lördag lokal regional dressyr ponny
16 nov lördag lokal regional dressyr storhäst

Etappvinst i ridborgarmärkestagning!
Klubben deltar i år i Ridborgarmärkestävlingen och under vår
familjedag passade många på att ta och köpa ett ridborgarmärke. Detta
gjorde att vi vann första etappen i tävlingen och nu siktar vi på

totalpriset, ett helt hinderpaket. Var med du också och ta ridborgarmärket i höst!

Vill du jobba med klubbens webbplats?
Hemsidan är ett viktigt nav för klubbens
kommunikation och marknadsföring. Den
behöver en ansiktslyftning och vi söker dig
som gillar att jobba med digital
kommunikation och har god eller viss vana
av att jobba i webbredigeringsprogram,
klubbens webbplats ligger i epi-server.
Gillar du att fota och utveckla sociala
medier är det ännu bättre. Tycker du att det
låter kul att vara en del av gruppen som
jobbar med detta är du välkommen att höra
av dig till Maria Grundström,
mariagrundstromlfk.se @gmail.com.

Stallvärdsgänget vill bli fler!
Det är Linköpings fältrittklubb som ställer upp med stallvärdar i Smedstad. De finns där för
att hjälpa elever och ridlärare när det behövs och ser till att alla får en trevlig och smidig
upplevelse av sitt besök i anläggningen. Det är en väldigt uppskattad funktion och nu finns
chansen för dig som skulle vilja förstärka gruppen. Du är själv med och lägger schema över
vilka pass som fungerar för dig. Som stallvärd har du också möjlighet att delta i roliga
aktiviteter tillsammans varje termin.
Vem kan vara stallvärd?




Du ska vara 15 år eller äldre
Du ska ha god hästvana
Du eller ditt barn ska rida lektion på Smedstad minst en gång per vecka.

Vill du anmäla dig eller veta mer om vad det innebär? Hör av dig på stallvard@hsoab.se eller
fråga någon av stallvärdarna när du möter dem i stallgången.
Söndag 18 augusti kl 16 är det uppstartsmöte i konferenslokalen på plan 2 i Smedstad. Varmt
välkommen dit!

Följ oss på Facebook eller Instagram för att få aktuell information om kommande evenemang.
Följ också ungdomssektionen Pionjär på Instagram för att få det senaste om deras aktiviteter.
Hör gärna av dig om du undrar över något, kontaktuppgifter finns på hemsidan
www.linkopingsfaltrittklubb.se. Kom gärna med synpunkter och idéer för att utveckla vår
verksamhet.
Väl mött i stallet och på tävlingsbanorna/styrelsen LFK

