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

Nu är det julpyntat i stallet!
Nu är det märkliga året 2020 snart till ända och vi
hoppas på ett 2021 då vi kan fokusera på roligare
saker än att hålla avstånd till varandra! Men först vill
vi tacka er alla för att ni hanterat situationen under
året med ansvarsfullhet, förståelse och tålamod. Vi
har haft svåra beslut att fatta vid ett flertal tillfällen
och vi upplever att vi har fått fin respons från er,
även när det inneburit inskränkningar och
förändringar. Att aktivt bidra till att minska
smittspridningen har varit vårt främsta fokus. Men också att ställa om snarare än att ställa in där det
har varit möjligt. Vi är så glada över det fina gensvaret för hur vi med kort varsel fick genomföra
teoriveckan helt digitalt. Det var roligt, men lite svettigt! Missade du något finns det kvar på
Smedstads Youtubekanal. Den mest visade filmen just nu är den där ridlärarna rider Smedstads fina
hästar. Vilken blir din favorit?

Luciashow trots allt – slår vi publikrekord?
Fast digitalt såklart!
En av höstterminens stora höjdpunker är ungdomssektionen
Pionjärs Luciashow. Redan i augusti börjar de planera och övar
sedan med alla engagerade barn varje söndag. Så även i år, om
än coronaanpassat. Till exempel har övernattningar ställts in och
såväl danser som luciatåg är inklusive avstånd i år. Det går ju
tämligen enkelt att lösa när det finns ett stort ridhus att träna i.
Luciashowen blir av, och vi får alla möjlighet att ta del av den.
Lördagen den 12:e december filmas hela showen och från och med själva Luciadagens eftermiddag,
den 13:e december, kan vi alla ta del av den på Smedstads Youtubekanal eller LFKs Facebooksida. Så
tipsa släkt och vänner, i år kan alla som vill ta del av Pionjärs hårda arbete, oavsett var i världen man
befinner sig. Kanske vi t o m kan slå publikrekord när publiken inte behöver ta sig till Smedstad?
Produktionen av showen medför som vanligt kostnader, kostnader som i vanliga fall täcks av
biljettintäkter. Därför föreslår vi att alla som vill swishar valfri summa, se nedan. Nästa år hoppas vi
att kunna bänka oss på läktaren till stora ridhuset och njuta av resultatet av barnens slit och flit på
plats igen.
Se Luciashowen! Du har hela julen på dig!
Du ser den digitalt på Smedstads Youtubekanal och LFKs Facebooksida fr o m den 13 dec – 11
januari. Stöd gärna Pionjär genom att swisha valfri biljettsumma till 123 511 66 60 och märk
betalningen med Luciashow. En biljett till Luciashowen kostar ett vanligt år 90 kronor.

Aktuellt från ridskolan
Sista riddag för höstterminen är den 22 december. Vårterminen startar den 7 januari. Om du inte hör
något annat från ridskolan behåller du samma ridtid som under höstterminen. OBS! Gruppernas
”Coronatid” fortsätter gälla tillsvidare.
Under jullovet kommer ridskolan erbjuda igenridningstillfällen för de elever som berördes av
inställda ridlektioner under perioden 1-9 november. Datum för dessa igenridningslektioner är 26-30
december. Platser bokas på ert Hippocrateskonto från och med måndag 14 december kl. 12.00 till
och med onsdag 16 december kl. 12.00.
Boka av – för hästarnas och dina medryttares skull!
Vi vill än en gång påminna alla ridskoleelever om att boka av sin ridlektion via ert Hippocrateskonto
om ni inte kan delta på er ridlektion. Detta för att ridlärarna ska kunna göra en så jämn
hästfördelning som möjligt för dagen och för att det möjliggör för någon annan elev att boka in sig
för igenridning.

Jullovsaktiviteter för ridskoleelever och privatryttare
Ridskolan kommer erbjuda extra ridlektioner, hoppkurs, WE-träning,
banhoppningsträning, öppen bana och dressyrprogramträning under
jullovet. Både för dig som rider ridskolehäst och för dig med egen häst.
Visst vore det kul att få prova klubbens nya vinst från XL-Hjälpen: en bro
som ska användas under bl.a. WE träning.
Programmet hittar du längre ner i detta medlemsbrev.
Kika in på Smedstads facebooksida under evenemang för mer information. Passa på att ge dig själv
eller någon du tycker om en extra lektion eller träningstillfälle i julklapp. En perfekt start på det nya
året! Ridskolans Coronarestriktioner gäller för dessa aktiviteter.

Tävlingar och mästare
I höst har två LFK div II lag varit ute på tävlingsbanorna. Hopplaget
red finalen under våra oktobertävlingar på Smedstad
Ridsportcenter, tyvärr utan publik. De få som ändå fick se den
rafflande tävlingen kunde jubla när LFK stod högst upp på pallen
som totalsegrare.
Dressyrlaget genomförde två deltävlingar men drabbades sedan av
tävlingsstoppet. Även denna final skulle genomförts på Smedstad
Ridsportcenter men ställdes in helt vilket ledde till att vi inte heller
kunnat kora någon klubbmästare på ridhäst.
Under de hemmatävlingar som fått genomföras har övriga klubbmästare och bästa ridskoleryttare
2020 korats.
Tävlingsstoppet gällde inte alla, eliten fick tävla under november och vi kunde till viss del genomföra
våra traditionella dressyrtävlingar, dock utan publik. Dressage Power sände Live och många följde
hemmahoppen, Malin Rinné och Malin Hansson när de red Grand Prix, hemifrån istället.

Tävlingar våren 2021
Åh vad vi längtar till att kunna genomföra tävlingar som vanligt igen! Planen för våren ser ut så här:
12-14/2 Nationell-Regional Hopptävling för ridhäst
27-28/3 Regional-Lokal Dressyrtävling för ridhäst
10-11/4 Nationell-Regional Hopptävling för Ridhäst
15/5 LFK-Cup - klubbtävling i hoppning

Bli en lagryttare du också!
Förhoppningsvis kommer fler tävlingar att kunna genomföras under våren.
Vi hoppas då på att kunna skicka ut många allsvenska lag från klubben då
både div I och div III planeras. Är du intresserad av att tävla lag skickar du en
intresseanmälan till LFK@linkopingsfaltrittklubb.se. Skriv ”Tävla lag” i
ärenderaden och ange namn, häst och om du är intresserad av hoppning eller
dressyr, div I eller div III samt om du tävlar ponny eller ridhäst. Klubbens
organisation kring lagtävling håller på att uppdateras så håll utkik efter ny
information på vår hemsida.

Fantastiska Funktionärer!
Vi får alltid mycket beröm för våra kunniga och trevliga funktionärer vid våra tävlingar på
Smedstad. Tack till alla er som är med och bidrar till detta! Men vi behöver alltid bli fler. Ju
fler vi är som är med desto roligare blir det. Det behöver inte ta så mycket tid, varje
timma är värdefull. Gå med i Facebookgruppen Fantastiska LFK funktionärer för att
få koll på vad som är på gång, eller hör av dig till Maja Johansson på
maja.johansson@linkopingsfaltrittklubb.se för få veta mer eller anmäla intresse.

Stallvärd – guld värd
Stallvärdarna är ideellt arbetande medlemmar i LFK, de finns i stallet när de behövs som
mest, framför allt vid yngre barngrupper för att stötta såväl barn som föräldrar i att göra
hästarna redo för lektion. De är alltid uppskattade, under pandemin har de varit än mer
värdefulla då antalet medföljande per elev har varit begränsat. Ett stort tack till alla
stallvärdar som funnits där! Stallvärdsgänget välkomnar nya stallvärdar, du hjälper till så
mycket du kan. Vill du veta mer så hugg någon med blå väst i stallgången eller hör av dig
på mail till malinlaudon@gmail.com.

Årsmöte
Årsmöte för LFK kommer att hållas den 7 februari klockan 15.00. Vi avvaktar pandemiläget, men för
närvarande planeras klubbens första digitala årsmöte på Zoom. Vi räknar med att det ska gå galant
eftersom vi tränat under våra styrelsemöten hela året. Mer information kommer på hemsidan och på
Facebooksidan.

Medlemsavgift
Nytt år betyder också att det är dags att betala medlemsavgiften för 2021. Avgiften är densamma
som 2020. Se till att du är försäkrad och kan få ta del av de förmåner som finns i och med ett
medlemskap i vår ridklubb. Hur du blir medlem kan du läsa om på hemsidan. Du som rider på
ridskolan på Smedstad Ridsportcenter och använder systemet Hippocrates får en separat faktura från
LFK vid terminsstart

Samla dina märken
Ridborgarmärkestagningen är något som gått lite knackigt under hösten. Har du ännu inte köpt ditt
märke så stöd din ridklubb och passa på att köpa ett märke för ridåret 2020 i caféet.

Caféet har öppet
Kom och fika eller ät gott med utsikt över ridhusen!
Caféet som drivs i samarbete med Livgrenadjärmässen har öppet,
med lite justeringar i öppettiderna. Under jullovet kommer vi ha
öppet alla dagar förutom aftnar och röda jul- och nyårsdagar. Det är
mycket lugnare i caféet nu, det märks att alla håller sig till
restriktionerna som råder. Självklart följer vi de restriktioner som
gäller för restaurangverksamhet. Är du på Smedstad så kom gärna
upp till oss i caféet, om så bara för en slät kopp kaffe. Vi kämpar för
att fortsätta hålla öppet, men det behövs att du kommer och tar den
där pizzaslicen, toasten, läsken eller chokladbiten som du brukar,
med avstånd till andra. Det är vi så tacksamma för! Linda har bakat
kakor med julinspirerade kryddor och smaker. Det går jättebra att
köpa med fika hem, så att du kan äta tillsammans hela familjen hemma hos er.
Hoppas att du kommer och provsmakar julkakorna och tar del av den julstämning vi försökt skapa i
caféet. För dig som är här sent på kvällarna kommer vi sätta ut en skylt med vårt swishnummer, så
att du kan köpa kaffe även när caféet är stängt. Vi utgår från att alla är ärliga!

Koll via sociala medier
Snabba nyheter och uppdateringar från såväl ridskolan som klubben hittar du alltid på våra sociala
medier. Både LFK och Smedstad finns på både Facebook och Instagram. Ungdomssektionen Pionjär
finns på Instagram. Följ oss gärna där så missar du inget kul!

Vi tackar våra sponsorer som har stöttat vår utveckling under 2020!
ICA Signalen | Mannersons Fastighets AB | Östergyllen | Lejonfastigheter | Handelsbanken | Hööks |
Optiker Almå | Jenå Reklam AB | Sky Hotel Apartments | Fotograf Mi Ritzén | Skeda Tak & Montage AB |
Murhedinfo.se | Hilma Winblads B&B | Swetex Städprodukter AB | Livgrenadjärmässen | BMR |Plantagen
| Blommica | Tannefors Blommor | Ronaldos | Blomstertorget | Ryds Bilglas | Gula Huset | Cioccolata |
Hörnan | Bauhaus | City Bygg | Coca-Cola | Agria | Emma Tillys Ridutbildning | Valla morötter |Werner
Trädgård och Fastighetsservice AB| Input Interiör |One IT Partner/Canon| PC Mobilkranar |Agria
Djurförsäkring| Plantagen| Rituals | Coca-cola

Vill du stödja klubben 2021? Det finns många olika sätt att samverka med LFK, hör av dig till oss på
sponsor@linkopingfaltrittklubb.se

Program julllovsaktiviteter för både ridskoleelever och privatryttare
Välkomna med din anmälan!
2/1 Dressyrprogramträning för ridskoleryttare och privatryttare
3/1 WE-träning teknik och speed för ridskoleryttare och privatryttare på både häst och ponny
3/1 Jullovslektioner i hoppning på ridskoleponny eller privatponny
3/1 Jullovslektioner i dressyr på ridskolehäst eller privathäst
4/1 Jullovslektioner i grundridning och dressyr på ridskoleponny eller privatponny
4/1 Jullovslektioner i markarbete på ridskolehäst eller privathäst
4-5/1 Hoppkurs för privatryttare
5/1 Jullovslektioner i dressyr på ridskoleponny eller privatponny
5/1 Jullovslektioner i dressyr och hoppning på ridskolehäst eller privathäst
6/1 Jullovslektioner i dressyr på ridskolehäst eller privathäst
6/1 Banhoppningsträning på ridskoleponny eller privatponny
6/1 Banhoppningsträning på ridskolehäst eller privathäst
6/1 Öppen bana för privatryttare

Nu önskar vi er alla en
God Jul och ett Gott Nytt Hästår !
Linköping Fältrittklubb
och
Haga Stall & Omsorg

