Smedstad Ridsportcenter juni 2021

Detta nyhetsbrev skickas till samtliga medlemmar i Linköpings Fältrittklubb

Vi ser fram emot en mer obegränsad höst!
Nu är ännu en termin i ridskolan snart slut. Vi vill verkligen tacka alla som respekterat alla
restriktioner så att vi har kunnat hålla verksamheten igång under pandemin, om än med fler
digitala inslag. Nu ser det (peppar, peppar) lite ljusare ut i höst och vi håller alla tummar och tår för
att vi kan ordna aktiviteter, tävlingar och hästloppisar med mindre begränsningar under hösten.
För ridskolans del kommer vi gå tillbaka till ordinarie ridlektionstider till hösten, med beredskap att
ändra tillbaka till Coronatider om läget så kräver.

Smedstad Ridsportcenter fyller 5 år i år!
I augusti 2016 invigdes Smedstad Ridsportcenter, en av Sveriges mest moderna anläggningar. Tiden
går fort när man har roligt och nu har hela fem år gått sedan dess. Det ska vi såklart fira och det ser
ut som att vi kan göra det på plats om smittspridningen fortsätter minska. Så spara den 9 oktober i
din kalender för festligheter på Smedstad! De fyra aktörer som alla har del i Smedstad håller som
bäst på att smida roliga planer för dagen: Lejonfastigheter som äger fastigheten, Linköpings
kommun som uppdragsgivare, företaget Haga Stall och Omsorg som driver verksamheten och den
ideella föreningen Linköpings Fältrittklubb som arrangerar tävlingarna, ungdomsaktiviteter genom
Pionjär och där alla ridskoleelever är medlemmar.

19 aug 2016 invigde borgmästare Helena Balthammar Smestad Ridsportcenter inför en fullsatt
läktare. Festligheterna pågick i dagarna tre med en mängd olika aktiviteter.

Enkäten - dina svar gör skillnad!
Tack till alla er som har svarat på ridskolans enkät. Tack vare era svar kan vi utveckla verksamheten
ytterligare. Vi kommer att återkoppla resultatet och vilka förbättringar vi ser utifrån det när vi
sammanställt och utvärderat allt efter sommaren.

Ny webbshop för klubbkläder
Du har väl inte missat att LFK tillsammans med Profilservice har en ny 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”.

Ridläger på gång:
Vi hälsar alla er som ska delta i något av våra sommarridläger varmt välkomna! Det finns enstaka
ströplatser kvar på några läger för ungdomar och vuxna vecka 26 och 27. Lägren har olika
inriktningar; allround, dressyr, tävling och mental träning. Boka via Hippocrates eller kontakta oss
direkt på kontoret om du vill boka en av de sista platserna.

Smedstad café sommartider
Du har väl sett den fina cafévagnen utanför entrén som möjliggör servering
utomhus? Vid fint väder flyttar vi ut caféet i vagnen. Här finns glass, goda
mackor, hembakade muffins och kakor och även hundarna har en egen meny.
Caféet anpassar sina öppettider till klockan 10-15 under ridlägerveckorna 28
juni-9 juli samt 2-7 augusti. Däremellan är det semesterstängt under perioden
10 juli – 1 aug. Sen ser vi fram emot en höst med många härliga fikastunder!

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.
9 aug
Terminsstart för ridskolan
15-20 aug Medlemsveckan med massor av information i entrén på Smedstad
21 aug
WE tävling
28 aug
Blåbärshoppning
4 sept
Pay n Ride
5 sept
Ungdomssektionen Pionjär ordnar resa till Boda Borg
11 sept
Dressyrtävling ponny, inklusive KM privatryttare och och Smedstads
ridskolemästerskap i dressyr
25 sept
RM/DM för ridskoleryttare
26 sept

Fixardag på anläggningen inför 5-årsjubileet

2-3 okt
9 okt
16 okt
23 okt
29 alt 30 okt
6-7 nov

Hopptävling ridhäst, inklusive KM privatryttare
5-årsjubileum
Dressyrtävling ridhäst, inklusive KM privatryttare. Final div II.
Hopptävling ponny, inklusive KM privatryttare. Folksam elitallsv. omg 3.
Spök med Pionjär
Hopptävling ridhäst. Final div II.

18-21 nov
11 dec

Dressyrtävling ridhäst. Final LiveArena & DressagePower Grand Prix Tour.
Luciashow

…och en massa mer kul!
Dessutom planeras klubbtävlingar, blåbärshoppningar, privatlektioner och privatryttarträningar 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.
Lagtävlingar
Klubben räknar med att återigen kunna skicka ut sina allsvenska lag på tävlingsbanorna under hösten
och att LFK ska vara representerat i både dressyr och hoppning. Finalerna för ridhäst kommer likt
förra året genomföras på Smedstad Ridsportcenter. Är du nyfiken på våra lag kan du maila till oss
lfk@linkopingsfaltrittklubb.se, läs också mer på hemsidan.

Stötta gärna våra sponsorer - de stöttar dig!
Vi vill också rikta ett varmt tack till alla våra sponsorer för det första halvåret 2021.
De möjliggör att vi kan fortsätta utveckla klubben.

AGRIA CITY BYGG  EMMA TILLYS RIDUTBILDNING HANDELSBANKEN 
HÖÖKS ICA SIGNALEN  INPUT INTERIÖR  JENÅ REKLAM
LEJONFASTIGHETER  MANNERSSONS MURHED INFO OPTIKER ALMÅ 
PC MOBILKRANAR RONALDOS BREAD 
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!

önskar alla vi i Linköpings Fältrittklubb och Haga Stall och Omsorg

