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Hej hästvänner!
Hoppas du hade möjlighet att besöka Smedstad Ridsportcenter under den stora
dressyrtävlingen i slutet av oktober. Fantastiska ryttare, fantastiska hästar. Arrangemanget var
väldigt uppskattat av alla inblandade och vi tackar alla funktionärer som ställde upp och
hjälpte till. Utan er blir det inga tävlingar! Nästa arrangemang på elitnivå är en nationell
hopptävling 14-16 februari 2020. Innan dess kan du ta chansen att följa med LFK till Sweden
International Horse Show den 30 november. Mer info om detta på hemsidan. Men det händer
mycket kul på hemmaplan också.
Bara två klubbmästare kvar att kora 2019
Linköping Fältrittklubb har både medlemmar som rider
inom ridskoleverksamheten på Smedstad och medlemmar
som är privatryttare. Klubbmästare koras därför i många
olika klasser. Privat och ridskola, ponny och häst, dressyr
och hoppning. Dessutom har klubben en körsektion.
Många klubbmästare blir det. För 2019 är alla klara utom
privatryttare dressyr, tävlingar som avgörs för ponny den
9 november och för häst den 16 november. Du hittar alla
aktuella mästare på vår webbplats. Är det du som fyller
på listan med dressyr för privatryttare? Anmäl dig i
tävlingsdatabasen.
I dressyr för ridskoleryttare segrade Natalie

Spökafton och Luciashow att se fram emot
Wallander på Snäckarve Cat Dancing. I
Ungdomssektionen Pionjär ordnar en mängd roliga
storhästklassen vann Madelene Laurenius
på Appeljack Joe
aktiviteter för klubbens medlemmar mellan 0 och 26 år.
Följ dem på Instagram så missar du inget. Den 9
november är det spökafton och den 14 december kl 16.00 är det dags för den stora
Luciashowen. Boka in årets bästa show redan nu i din kalender.
Grön kort för att kunna tävla
Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det är ett bevis på
att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Alla över 14 år behöver
ett grönt kort, för barn och ungdomar upp till 13 år behöver målsman gå kursen och barnet
rekommenderas att gå med (utan extra avgift). LFK ordnar Gröna kort-kurser med jämna
mellanrum. Nästa tillfälle blir i februari. Är du intresserad av att komma ut och tävla och vill
gå kursen? Håll utkik på hemsidan och Facebook, inbjudan kommer efter årsskiftet.
Ökad verksamhet för privatryttare
Vi är medvetna om att det finns intresse för att ha mer organiserad verksamhet för
privatryttare. Vi ser mycket positivt på det och efterlyser personer som vill engagera sig för
att göra det möjligt. Skulle du vilja ordna träningstillfällen? Vara lagledare för ett LKF-lag i

dressyr eller hoppning? Hör av dig till någon av oss i styrelsen, skicka pm på vår
Facebooksida eller mejla på styrelsen@linkopingfaltrittklubb.se så återkommer vi i frågan
utifrån intresse.
Fixardag i julhelgerna
En dag i september ordnade klubben fixardag i stallet för
att ta hand om vårt material och skapa förutsättningar för
att det ska vara lätt att hitta i våra förråd. Ett gäng
arbetsvilliga medlemmar dök upp och målade hinder,
skruvade hyllor och organiserade våra prylar. Stort tack till
alla er, vi har fått mycket beröm för våra fina bommar
sedan dess. Vi planerar en ny fixardag under jul- och
nyårshelgerna. Håll utkik på klubbens hemsida eller
Facebook, det är roligt att jobba tillsammans och du gör
stor skillnad!
Våra fantastiska stallvärdar! Vill du bli en av
dem?
Stallvärd är guld värd kan inte sägas nog många gånger. Våra stallvärdar stöttar och hjälper
främst nybörjare i stallet på Smedstad ridsportcenter. De är ett gäng ideellt arbetande,
hästintresserade, glada människor i olika åldrar. Vill du också bli stallvärd kan du anmäla ditt
intresse till stallvard@hsoab.se.
Häng med i svängarna
Nyhetsbreven kommer fyra gånger om året, vill du ha bra koll på vad som är på gång
däremellan rekommenderar vi att du följer LFK på Facebook, Instagram eller har koll på vår
webbplats. Där finns en kalender med alla händelser och du hittar också vilka som sitter i
styrelsen om du vill höra av dig med idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet ytterligare.
Ungdomssektionen Pionjär använder Instagram för sin information.

Väl mött i stallet och på tävlingsbanorna,
hälsar alla vi i styrelsen

