Smedstad Ridsportcenter augusti 2020
Detta nyhetsbrev skickas till samtliga medlemmar i Linköpings Fältrittklubb

Nu kör vi en hästig termin igen!
Vi är glada att vara igång med en ny termin på Smedstad Ridsportcenter och på tävlingsbanorna. Det
mesta är igång som vanligt, men ändå inte som vanligt. Vi anpassar oss självklart till de
rekommendationer som finns för att minska smittspridningen och hoppas att ni tänker på att visa
varandra hänsyn på anläggningen. Aktuella regler för vad som gäller för ridskoleelever och besökare
på Smedstad uppdateras löpande på Smedstads hemsida samt via anslag på anläggningen.
Det här nyhetsbrevet skickas från ridskolan och klubben tillsammans. För er som är nya finns en kort
redogörelse om hur verksamheten på Smedstad hänger ihop i slutet av brevet.
Malin knep bronsplatsen
Malin Baryard-Johnsson tävlar för Linköpings fältrittklubb. Malin och H&M Indiana tog brons på SM i
Falsterbo Horse Show för ett par veckor sedan. Även junioren Hanna Aldin på Cantana II
representerade klubben vid SM tävlingarna. Tack för era fina prestationer och att ni representerar
klubben! Då och då får vi meddelanden från våra tävlande medlemmar om fina prestationer eller
intressanta äventyr vilket vi uppskattar mycket. Fortsätt gärna skicka in era resultat till som dm på
LFK:s Facebooksida.
Medlemsvecka
Terminen är igång och styrelsen startade som vanligt med
information i entrén på Smedstad Ridsportcenter. Det fanns då
också möjlighet att beställa klubbkläder. Ny möjlighet att beställa
kläder kommer i oktober. Senare under hösten kommer även
ridlärarna erbjuda ridborgarmärkestagning i sina grupper och alla
som önskar kommer kunna köpa ridborgarmärken i caféet.
Nyheter i stallet
Att sköta om sin häst före och efter ridlektionen är en självklarhet, men under våren
uppmärksammades att skötseln av hästarnas utrustning blivit
eftersatt. För att hästarna inte ska få skav och för att utrustningen
ska hålla längre uppmanas nu alla ridskoleelever att se över
utrustningen i samband med sin ridlektion - tvätta bettet, putsa
tränset, samt rengöra sadelgjord, schabrak och benskydd.
Sadelkamrarna kommer dofta av sadeltvål och läderfett framöver.
Stallvärdarna hade ett uppehåll p g a smittspridningen i våras men
nu har de startat upp sin verksamhet igen. De visar och hjälper om
du behöver hjälp eller känner dig osäker i stallet.

Uppdatera dina uppgifter
För att underlätta för ridskolans administration och för ridlärarnas arbete med t ex hästutdelning ber
vi alla elever att uppdatera sina elevkort på Hippocrates med telefonnummer, mejladress, längd, vikt
etc.
På gång i höst
Det är mycket på gång under hösten, tävlingar, pay and jumps och kurser. Pionjär ordnar grillkväll,
spökafton och luciashow. Till hösten erbjuds även Grönt kort kurs och Basutbildningen båda med
start i slutet av september. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att ha koll på både klubbens
och ridskolans hemsidor där det finns uppdaterade kalendrar, samt på Hippocrates och i våra sociala
medier.
Klubbdag med öppen bana
Lördag den 26 september är det klubbdag på Smedstad. Vi planerar bland annat en öppen bana för
våra privatryttare och andra, pandemianpassade, aktiviteter. Har du något förslag om vad du skulle
vilja göra på anläggningen den dagen, tar vi gärna emot idéer på LFK@linkopingsfaltrittklubb.se.
Tävlande lag
Tyvärr blev många tävlingar inställda i våras, bland annat div III. Nu laddar vi för div II där vi har två
lag med. Finalerna för dessa lag går dessutom på Smedstad den 3 oktober och den 21 november. Vi
hoppas att vi då kan ta emot publik för att heja fram våra ryttare men som det tillfälliga
tävlingsreglementet p g a pandemin ser ut just nu har vi inte möjlighet till det. Vi hoppas det hinner
ändras innan dess. Säkraste sättet att få se höstens tävlingar är att anmäla sig som funktionär.
LFK:s lag i de olika divisionerna kan bestå av såväl privatryttare som ridskoleelever. Mer information
om att tävla för klubben finns på LFK:s hemsida.
Tävlingar på Smedstad Ridsportcenter ht 2020:
Den 22 augusti arrangerades för första gången en tävling i Working Equitation på anläggningen. Ett
20-tal ekipage från olika klubbar deltog och LFK representerades av två ekipage, ridläraren Gith
Hansson på Too Early och ridskoleeleven Thea Landelius på ridskolehästen Billie.
Den utlovade tävlingen i början av terminen ställdes in och erbjuds i annan form senare i höst.
Planerade tävlingar:
- 3-4 oktober lokal regional tävling hoppning ridhäst och ponny
inklusive KM
- 24 oktober lokal regional tävling dressyr ponny inklusive KM
- 31 oktober KM lektionsryttare där även privathästar kan hoppa
bana.
- 12-15 november elit, nationell, regional tävling dressyr ridhäst
- 21 november lokal, regional tävling dressyr ridhäst inklusive KM
Funktionera mera!
Vi håller på att utarbeta ett nytt system för funktionärsscheman. Mail skickas ut till er som tidigare
deltagit som funktionär. Om du vill vara med under hösten blir du inbjuden till ett Googlerum med
tillgång till all funktionärsinformation. Har du inte tidigare varit funktionär kan du be Maja att bjuda
in dig dit. Hör av dig till maja.johansson@linkopingsfaltrittklubb.se

Vi är många som engagerar oss, men vi vill bli fler!
I somras var det ett gäng målarfantaster som fräschade upp
hinderparken. Vill du hjälpa till i klubben är du mer än
välkommen. Och det behöver inte ta massa tid, några
funktionärstimmar är mycket uppskattat. Du kan också
engagera dig som stallvärd eller i någon av våra kommittéer.
Det är kul att göra saker tillsammans och utan alla som
engagerar sig går det inte att arrangera varken tävlingar eller
andra aktiviteter. Ta kontakt med någon ur styrelsen när vi
träffas i stallet eller maila LFK@linkopingsfaltrittklubb.se
Nystart av caféet
I samarbete med Livgrenadjärmässen Hotell – Fest - Konferens har vi nu öppnat Smedstads café igen.
Här väntar dig ett fräscht utbud av fikabröd, mackor och, för den hungriga, en à la carte-meny med
utsikt över båda ridhusen. Vi välkomnar även företag/föreningar att hålla konferens här på Smedstad
Ridsportcenter, läs mer på Smedstads hemsida.
Sponsorer
Vore det intressant för ditt företag att synas på Smedstad och stödja en klubb som utvecklar en av
Sveriges största idrotter där män, kvinnor, unga och gamla tränar och tävlar på lika villkor på en av
Sveriges modernaste ridsportanläggningar? Det finns många olika sätt att samverka med LFK, hör av
dig till oss på sponsor@linkopingfaltrittklubb.se

Nu önskar vi er en härlig höst på häst,
Från oss på Smedstad Ridsportcenter Linköping Fältrittklubb och Haga Stall och Omsorg

Vem gör vad på Smedstad Ridsportcenter?
Verksamheten på Smedstad bedrivs dels av Haga Stall och Omsorg och dels av Linköpings
Fältrittklubb. Det mesta gör vi tillsammans men det kan vara bra att veta vem som ansvarar för vad.
Haga Stall & Omsorg AB, HSO (benämns ovan som ridskolan)
Ridlärare, fritidsledare, vaktmästare och övrig personal på anläggningen är anställda av HSO som är
det företag som fått i uppdrag av Linköpings kommun att driva verksamheten på Smedstad. Alla
ridskolehästar ägs också av HSO. Förutom ridskoleverksamhet bedrivs öppen fritidsverksamhet med
hästprofil, daglig verksamhet för personer med LSS-beslut, olika ridsportevenemang, kurs- och
konferensverksamhet med mera av HSO. Du kan läsa mer om allt som händer på
smedstadridsportcenter.se och på Smedstads sidor på Facebook och Instagram.
Linköpings Fältrittklubb, LFK (benämns ovan som klubben)
LFK är den ideella förening som alla ridande vid Smedstad Ridsportcenter automatiskt är medlemmar

i. Det är LFK som hanterar försäkringar, utbildningar, arrangerar tävlingar och flera andra aktiviteter.
Klubben har även många privatryttare som medlemmar, de har sina hästar i andra stall, och vi har
cirka 800 medlemmar. Läs mer om klubben på LFK:s hemsida och häng med i allt som händer på
klubbens sidor på Facebook och Instagram
Ungdomssektionen Pionjär
LFK:s ungdomssektion kallas Pionjär, där alla ungdomar upp till 26 år automatiskt är medlemmar.
Pionjärs styrelse består av elva ungdomar som ansvarar för många arrangemang för och med barn
och unga på Smedstad Ridsportcenter. 2019 arrangerade Pionjär grillkväll, spökafton, luciashow, resa
till Boda Borg och mycket mer. Pionjär sätter upp anslag om sina aktiviteter på anslagstavlan på
stalltorget men följ dem också gärna på Instagram

