LFK medlemsbrev November 2018
I helgen anordnade ungdomssektionen distriktsmästerskap i
dressyr för lektionshäst samt
klubbmästerskap i dressyr för
ridskoleryttare. Många rosetter
delades ut, dock fick vi se oss
besegrade i lagklassen i DM men var
mycket stolta över att få ta emot de
blå rosetterna.
De glada KM mästarna ser ni på bilderna nedan.

Natalie, Alva och Julia på ponny och Klara, Johanna och Maria på häst.
Vi hade tidigare i höst även tre lag som tävlade i distriktsmästerskapet i hoppning för
ridskolehästar. Två lag red på Smedstads ridskolehästar och ett lag var från Magnus
Anderssons ridskola. LFK-lagen åkte stolta från Norrköping med både blågula och gula
rosetter.
Under hösten genomfördes en medlemsvecka som avslutades dels med en medlemsfest där
det bjöds på smaskiga hamburgare dels VM finalen i hoppning på storbild i konferenssalen.
Under medlemsveckan togs ca 400 ridborgarmärken. Mycket bra jobbat!
Under höstlovet anordnades flera avsuttna aktiviteter. Pionjär hade rykttävling och
våffelkväll. Rolig var också kvällen då det anordnades käpphästtillverkning.
Traditionsenligt bjöd även ungdomssektionen in till spökkväll. Mindre spökigt på lilla spök
med 24 deltagare och mer spökigt på stora spök med 34 deltagare som även sov över i stallet.
Pionjär är ungdomssektionen inom Linköpings fältrittklubb. An våra 850 medlemmar är
ungefär hälften ungdomar som alltså är en del av Pionjär. Ungdomssektionens styrelse består
av 11 flitigt arbetande hästtjejer som vistas mycket i stallet. I höst blev Pionjär välförtjänt
belönad med Östergötlands ridsportförbunds utmärkelse Årets ungdomssektion i
Östergötland. Pionjär arbetar med fokus att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga i
stallet och deras ledord; samarbete, förebilder, engagemang, positivitet och respekt följer alla
de aktiviteter som de arrangerar. Ett stort grattis till Pionjär för ett mycket gott arbete under
året 2018!
LFK har skickat flera medlemmar på utbildning under hösten. Fyra ungdomar har gått FULK,
tre unga blivande ledare som har gått ULK I och II kommer i vår att gå ULK III och fem

personer har gått FU I. Ridlärarna Gith och Maja åkte också till Strömholm för att delta i FU
II.
Det har anordnats träningar i körning varannan vecka
under hösten. En träning är kvar att genomföra innan
juluppehållet. I oktober arrangerades Hjulkul vilket är
arenakörning. Vi hade deltagare ända från Jönköping
på plats och vi ser att detta är eftertraktat.
En lokal/regional tävling i dressyr för storhäst och en lokala/regional tävling i hoppning för
ponny och ridhäst har genomförts under hösten. Tävlingarna har varit mycket populära med
många anmälningar. Under hopptävlingen passade vi även på att kora årets klubbmästare för
privatryttare. LFK har också varit medarrangör för ytterligare ett fantastiskt arrangemang:
Grand Prix Tour finalen avgjordes på Smedstad ridsportcenter i oktober. För denna tävling
fick vi, tillsammans med Smedstad ridsportcenter, ta emot dressyrringens pris för bästa
tävlingsarrangör. Ett pris till alla er som funktionerade under just denna tävling och till alla er
som hjälper till under våra andra tävlingar som också håller riktigt hög klass.
Nästa stora evenemang är ungdomarnas stora luciashow, den vill du inte missa! Den går av
stapeln den 8 december och biljetter finns att köpa i kafeterian. Den 15 december anordnas
sista tävlingen före Juluppehållet. Det är då klubbmästare i hoppning för lektionsryttare ska
koras.
Efter jul väntar årsmöte den 10 februari. Det behövs alltid nya ideella krafter inom ridsporten
och känner du att du vill engagera dig i föreningslivet så kanske en styrelsepost är något för
dig. 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.
God Jul och Gott nytt År! /styrelsen LFK

