LFK medlemsbrev september 2019

Hej hästvänner!
Äntligen är sommarvilan slut och en ny ridtermin har dragit igång på Smedstad ridsportcenter.
Under sommaren har vi följt många av våra privatryttare när de tävlat och flera fina resultat
har rapporterats på våra sociala medier. Den senaste nyheten är från dressyr DM för seniorer
som avgjordes i Kimstad i helgen. LFK:s Malin Rinné på Quintesse knep en fin
tredjeplacering.
Invigning av nya utebanan/medlemsvecka
Hösten drar igång med en medlemsvecka vecka 38. Vi kommer som vanligt ha information
om klubben i entrén på Smedstad. Klubbkläder finns på plats hela veckan och alla har
möjlighet att ta ridborgarmärket. Vi satsar på att följa upp framgången från i våras då klubben
vann ett cavalettipaket. Nu satsar vi på att vinna hela finalen och en fin hinderpark.
Veckan avslutas med att på lördagen inviga nya uteridbanan och på söndagen ha arbetsdag
och måla träningshinder. Vi ses på Smedstad vecka 38!
Mer nytta med klubbens hemsida
Vi är en grupp som just nu jobbar med att uppdatera och utveckla vår hemsida. Gå gärna in på
www.linkopingsfaltrittklubb.se och titta. Här finns en uppdaterad kalender med höstens
aktiviteter, information om klubben och alla arbetsgrupper och mycket mer. Saknar du något?
Hör gärna av dig till vår bästa webbare Åsa Murhed på e-post: murhed@gmail.com
Äntligen luciaträningar!
Ungdomssektionens styrelse
håller som bästa på att förbereda
inför alla luciashowsträningar.
Alla barn och ungdomar under
26 år som gillar att dansa, sjunga
eller spela teater är välkomna att
komma till första träningen den 8
september kl 13.00
konferensrummet, på andra våningen på Smedstad. Under luciashowen brukar ungdomarna
sälja lotter och de efterfrågar i skrivande stund priser till sitt lotteri. Har du eller företaget du
arbetar på, möjlighet att sponsra med priser så är de tacksamma.
Övriga aktiviteter vi kan vänta oss av Pionjär under hösten är spökafton och
käpphästhopptävling. Håll utkik på stalltorget och deras Instagram för att få senaste
informationen.

LFK:s tävlingar hösten 2019







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

Tillsammans skapar vi bra tävlingar!
Vill du hjälpa som funktionär vid någon eller några av
tävlingarna kan du anmäla dig på ett anslag på stalltorget
eller prata med någon vid informationsbordet i entrén
under medlemsveckan. Vi behöver också fler aktiva i tävlingskommittén - vill du vara med
och driva vår tävlingsverksamhet till nya dimensioner hör av dig till tavlinglfk@gmail.com
Följ med LFK till Sweden International Horse Show
Lördagen den 30 november ordnar LFK en eller flera bussar som tar oss till Friends Arena
och Sweden International Horse Show. Ta chansen att åka med ett trevligt gäng, att komma
dit och hem smidigt och att slippa tänka på bilköer och parkering. Vi åker till Friends klockan
08.00 och hem klockan 23. Tiden är anpassad för att ha möjlighet att gå på
matinéföreställningen och/eller kvällsföreställningen och även hinna med att gå lite på mässan
innan om man vill. Kostnad och hur anmälan gå till hittar du på hemsidan.
Nominera till årets ridklubb och årets ridlärare
Varje år utser Svenska Ridsportförbundet Årets ridskola och Årets ridlärare. Tycker du att
Smedstad Ridsportcenter är Sveriges bästa ridskola? Och är kanske din ridlärare den allra,
allra bästa?
Nu kan du nominera i båda kategorierna. Mer information finns på ridsportförbundets
hemsida ridsport.se där du också hittar den blankett du ska fylla i och skicka via epost till vårt
distrikt via e-post: ostergotland@ridsport.se. Senast den 1 oktober. Visst vore det roligt om
Smedstad och någon av våra duktiga ridlärare vann?!
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.
Tyck till!
Kom gärna med synpunkter och idéer för att utveckla vår verksamhet Hör av dig till styrelsen
endera direkt till en styrelsemedlem (namn på hemsidan) eller till
styrelse@linkopingsfaltrittklubb.se. Följ oss på Facebook eller Instagram för att få aktuell
information om kommande evenemang. Ungdomssektionen Pionjär använder Instagram för
sin information.
Väl mött i stallet och på tävlingsbanorna,
hälsar alla vi i styrelsen

