LFK medlemsbrev Mars 2019
Nytt år och nya möjligheter.
Årsmötet gick av stapeln helt enligt
plan den 10 februari och några nya
ledamöter valdes in men ordförande
Karin fortsätter styra skeppet med
fast hand. Den nya styrelsen har
hunnit med en kick off där det
diskuterats strategi och verksamhet.
Vi ser att vi kommit långt men att det också finns mycket kvar att göra.
Även Ungdomssektionen Pionjär har haft årsmöte och kick off. Ungdomssektionen fick tre
nya ledamöter och på kickoffen kom många barn och ungdomar för att arbeta med ”trygg i
stallet”. LFK:S styrelse och HSOAB bjöd ungdomarna på tårta som tack för det goda jobb de
gjort under 2018.
Under julklappshoppningen korades klubbmästarna på lektionshäst och ponny. Segrade i
ponnyklassen gjorde Nellie på Tindra och i storhästklassen vann Louisa på Piccolo. Bästa
maskeradklädnad stod Alva för. Grattis till alla bra ritter och fina utklädnader.

Pionjär genomförde traditionsenligt sin bejublade luciashow. Nytt för i år var tomteparaden
och fritidshemmets sketch. Temat för året var Disney och teater och hästnummer varvades
med musik och dans. Till sist kom vår ridande lucia med tärnor, stjärnflickor och tomtar.
Under jullovet arrangerade ungdomssektionen paketrace och pepparkakspynt för barnen i
stallet. Den 29 mars kommer en mysig kväll med lekar anordnas av Pionjär. I skrivande stund
håller de även på och förbereder en bussresa till Boda Borg. Håll uppsikt på anslagstavlan på
stalltorget och på Pionjärs Instagram efter mer information om dessa roliga händelser.
LFK har fortsatt skicka sina medlemmar på utbildning. Tre ungdomar fullföljde ULK
(ungdomsledarutbildning) och går nu omkring i stallet med ungdomsledarjackor, fråga dem
gärna om du undrar över något. Några av våra stallvärdar har gått VULK (vuxenvarianten av
ULK) och flera klubbmedlemmar har även ett färskt grönt kort. Bra jobbat alla ni som
utbildar er inom ridsporten.
Önskan om hjälp!
I helgen anordnas en lokal/regional tävling för ridhäst. Vi har många volontärer på plats men
det fattas fortfarande funktionärer på några positioner. Har du möjlighet att vara funktionär på
banan eller framhoppningen ska du inte tveka att höra av dig till tavlinglfk@gmail.com eller
på klubbens Messenger. Mest behov har vi på söndag och vi har tre pass att välja på:
förmiddag, lunch och eftermiddag. Ett pass är ca tre timmar och det finns fika för alla som

hjälper till. På fredag kväll bygger vi banan. Passa på att lära dig mer om hur det går till att
bygga en tävlingsbana samtidigt som du får lite gratis styrketräning. Tid meddelas på vår
facebooksida.
Senare i vår anordnas nationell uttagning för landslaget i dressyr för ponny. Den 6-7 mars går
den tävlingen av stapeln. Är du mer intresserad av dressyr än hoppning så är du varmt
välkommen som funktionär, att få sitta tillsammans med en domare och lyssna till när hen
dömer är väldigt lärorikt.
Alla tävlingar har fri entré och vi hoppas naturligtvis att du också vill ta med dig din familj
och dina vänner för att se duktiga ryttare på våra hopp- och dressyrtävlingar.
Vill du tävla själv på ridskolehäst kan du utmana dina ridskolekompisar i LFK-cup. Den 30
mars anordnas LFK-cup i dressyr och senare i vår, den 20 april, kommer LFK-cup i hoppning.
Körträningarna för Ellie Hjalmarsson fortsätter under våren och genomförs ungefär en gång i
månaden. Nästa tillfälle är den 14 april
I samband med arrangemanget ”Sveriges största hästloppis” den 13 april anordnas även
familjedag på Smedstad ridsportsanläggning. Håll utkik efter mer information framöver och
förbered familjen på ett besök på anläggningen.
Hör gärna av dig om du undrar över något gällande styrelsen endera direkt till en
styrelsemedlem (namn på hemsidan) eller till vår brevlåda www.linkopingsfaltrittklubb.se
Följ oss på facebook eller instagram för att få aktuell information om kommande evenemang.
Följ också ungdomssektionen på instagram: ungdomssektionen_pionjär för att få det senaste
om deras aktiviteter.
Vill du kontakta oss finns alla kontaktuppgifter 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

