Smedstad Ridsportcenter augusti 2021

Detta nyhetsbrev skickas till samtliga medlemmar i Linköpings Fältrittklubb

Välkomna till en ny termin!
Hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar med mycket inslag av hästar! Vi hälsar er varmt
välkomna tillbaka till en ny termin, i ridskolan och på tävlingsbanorna. Extra välkomna till alla nya
elever och medlemmar! Den 15-20 augusti finns klubben på plats i entrén till Smedstad för att
informera och svara på frågor från såväl nya som gamla medlemmar.
OS-Guld!
Vilken fantastisk avslutning på OS de svenska hoppryttarna bjöd på! Inte en nagel var obiten i hela
vårt avlånga land! Vi är oerhört stolta att ha en av ryttarna i guldlaget som medlem i klubben, stort
stort grattis till dig Malin Baryard Johnsson! Vilken otrolig insats från hela det svenska laget och
teamet bakom! Bara bäst!

Smedstad Ridsportcenter fyller 5 år i år!
Spara lördagen den 9 oktober i kalendern för då kommer det att hända
roliga saker på Smedstad Ridsportcenter mellan klockan 12 och 16. Då
ska vi fira att den fina anläggningen har varit i drift i fem år.
Ponnyridning, käpphästhoppning, guidade turer, mässa och inte minst
en härligt hästig show! Håll koll på våra hemsidor och sociala medier!

Upptäck Working Equitation!
Under sommaren har vi kört en liten sommarskola i grenen Working Equitation - WE på LFKs
Instagram. Gå gärna in och kika om du missat den. Den 21 augusti skulle vi ha arrangerat en WEtävling, den blev tyvärr inställd. Istället kommer det att arrangeras en Pay & WE. Mer information om
den kommer. Vill du vara med och hjälpa till går du med i Facebookgruppen Fantastiska LFK
funktionärer så får du mer information.

Webbshop för klubbkläder
LFK tillsammans med Profilservice har en webbshop där du smidigt kan beställa
klubbkläder. Beställ när du vill och varorna levereras direkt till dig. Sortimentet
kommer att utvecklas utifrån efterfrågan och säsong. Du hittar shopen på Linköpings
Fältrittklubbs hemsida under ”medlem”. Under medlemsveckan 15-20 aug kan du
prova några av kläderna i Smedstad entré.
Smedstad Café
Välkomna till vårt härliga café på Smedstad, där du kan njuta av hembakt fikabröd, smörgåsar och
diverse maträtter. Cafét har öppet:
Mån-Tis:
14.00-20.00
Ons-Tors:
10.00-20.00
Fre:
10.00-19.00
Lör:
12.00-16.00
Sön:
12.00-20.00
Samt extraöppet vid tävlingar och evenemang. Tipsa gärna släkt och vänner att caféet finns och är
öppet för alla. Perfekt fikastopp vid en Tinneröpromenad!

På gång i höst:
Både ridskolan och klubben har mängder av aktiviteter på gång i höst, håll koll på våra hemsidor –
www.linkopingsfaltrittklubb.se och www.smedstadridsportcenter.se, där finns uppdaterade
kalendrar med allt som är på gång. Följ oss gärna även på Facebook där vi löpande lägger ut
evenemang.
Ett axplock av aktiviteter under hösten, listan uppdateras kontinuerligt på våra hemsidor.
15-20 aug
Medlemsveckan med massor av information i entrén på Smedstad
21 aug
Pay & WE samt Kick off med ungdomssektionen Pionjär
28 aug
Blåbärshoppning
4 sept
Pay & Ride
11 sept
Dressyrtävling ponny, inklusive KM privatryttare och och Smedstads
xxxxxxxxxxxxxxridskolemästerskap i dressyr
18 sept
LFK-cup deltävling 1 och Blåbärshoppning
25 sept
RM/DM för ridskoleryttare
26 sept
Fixardag på anläggningen
2-3 okt
Hopptävling ridhäst. Final div II. inklusive KM privatryttare
9 okt
5-årsjubileum kl. 12-16 Massor av aktiviteter inklusive en show!
16 okt
Dressyrtävling ridhäst, inklusive KM privatryttare. Final div II.
23 okt
Hopptävling ponny, inklusive KM privatryttare. Folksam elitallsv. omg 3.
29 alt 30 okt Spök med Pionjär
6-7 nov
Hopptävling ridhäst.
18-21 nov
Dressyrtävling ridhäst. Final LiveArena & DressagePower Grand Prix Tour.
11 dec
Luciashow
…och en massa mer kul!
Dessutom planerar Pio en resa till Boda Borg under hösten. Klubbtävlingar, blåbärshoppningar,
privatlektioner och privatryttarträningara anordnas med jämna mellanrum. Vi håller också tummarna
för att fler utbildningar kommer kunna genomföras. Förutom teorilektioner och teorivecka för
ridskoleryttare planeras Bas-utbildning och olika ungdomsledarkurser.
Stötta gärna våra sponsorer - de stöttar dig!
Vi vill också rikta ett varmt tack till alla våra sponsorer, de möjliggör att vi kan fortsätta utveckla
verksamheten!

AGRIA BOX HOTEL  CITY BYGG  EMMA TILLYS RIDUTBILDNING
HANDELSBANKEN HÖÖKS ICA SIGNALEN
INPUT INTERIÖR  JENÅ REKLAM  LEJONFASTIGHETER  MANNERSSONS
MURHED INFO OPTIKER ALMÅ 
PC MOBILKRANAR RONALDOS BREAD SKEDA TAK 
SWETEX PRODUKTER TURTLE PAY  ÖSTERGYLLEN


Tills pandemin har släppt greppet om oss fortsätter vi att hålla avstånd och följa alla restriktioner.
Tack för att du respekterar det!

