Smedstad Ridsportcenter mars 2021
Detta nyhetsbrev skickas till samtliga medlemmar i Linköpings Fältrittklubb

Vi vill börja med att tacka er alla för att ni fortsatt kämpar med restriktioner för att hålla nere
smittspridningen av covid-19. Sedan några veckor behöver vi även ha Smedstad Ridsportcenter
stängt för utomstående hästar på grund av spridningen av viruset EHV-1 som drabbat många hästar,
framför allt i Europa. Som tur är kan ridskolan fortsätta som tidigare, men vi ber er som vistas både
på ridskolan samt i andra stall att vara extra noga med hygien samt klädbyte (inklusive hjälm,
skor/stövlar, handskar etc.) innan ni besöker oss. Vi hoppas att vi går mot tider utan virus som vänder
upp och ner på tillvaron för såväl människor som hästar. Till dess är vi så tacksamma för att ni håller i
och håller ut!

Lär dig mer om WE!
Nu till något roligt – klubben har fått stöd från Svenska Ridsportförbundet
för att öka kännedomen om, och intresset för, grenen Working Equitation
(WE). Projektet riktar sig främst till ungdomar mellan 13 och 20 år men
kommer även att innehålla delar som vänder sig till alla intresserade
medlemmar. Håll utkik på vår webbplats och i våra sociala medier där det
kommer mer information och möjlighet att lämna intresseanmälan inom
kort.

Ridläger i sommar
Mer roligt – det finns fortfarande platser kvar på några av Smedstads
populära ridläger i sommar. Inte mindre än 14 olika läger finns att välja på.
För barn och för vuxna, på dagtid och på kvällstid, i början och i slutet av sommarlovet,
för ridskoleelever och för dig med egen häst. Läs mer och anmäl dig här.

En av Sverige mest hållbara anläggningar
LFK och Smedstad Ridsportcenter har tillsammans jobbat med att utveckla en
hållbar klubb och anläggning. Därför är det jättekul att vi nu kom tvåa i en tävling
om mest hållbara klubb som utlysts av Tidningen Ridsport. Våra medlemmar
Felicia Barkrot, Johanna Hellström och Emelie Ahrens gjorde en fin film om vårt
arbete med hållbarhet. Läs mer om tävlingen och se filmen här.

Maxa dina hästkunskaper på vårens teorivecka!
Vårens teorivecka närmar sig med stormsteg. Den 8-14 april byts all ridundervisning på Smedstad ut
mot teori. Även denna termin kommer stora delar av veckan att genomföras digitalt. Ridlärarna
jobbar just nu för fullt med att producera nya utbildningsfilmer till teoriveckans program. Veckan
kommer även innehålla en del praktiska tillfällen i stallet, i mindre grupper där vi kan hålla avstånd
och följa restriktionerna. Inom kort kommer programmet för veckan att skickas ut till alla
ridskoleelever, samt finnas på Smedstads hemsida och sociala kanaler.

Nya ledamöter som jobbar för klubbens bästa
LFKs årsmöte hölls digitalt den 7 februari och avlöpte väl. Anna Falkström Olsson, Lena Lange och
Sofie Bruce tackades av för fint arbete i styrelsen, så även en av revisorerna, Hans Söderkvist. Igen –
stort tack för ert engagemang! Nya krafter valdes in i styrelsen i form av Sofia Wodlin, Patrik
Andersson och Johanna Greiff. Varmt välkomna ska ni vara! Hela styrelsen hittar du här. Hör gärna av
dig till någon av oss om du funderar över något eller har idéer om hur klubben kan bli ännu bättre.

Tävla – tävla inte – tävla – tävla inte
Det är, milt sagt, osäkert att försöka arrangera tävlingar just nu. Först begränsades tävlandet till
elitryttare på grund av Covid-19, nu har det nationella tävlingsstoppet p g a hästviruset EHV-1
förlängts till den 11 april. Det innebär att både vår kommande dressyr- och hopptävling är tvungna
att ställas in. Men snart vänder det, vi ser verkligen fram emot att kunna välkomna tävlingsryttare till
Smedstad igen.

Bli en fantastisk funktionär!
Vill du hjälpa till när allt drar igång igen? Välkommen att ansluta dig till funktionärsgänget. Gå gärna
med i facebookgruppen Fantastiska LFK funktionärer redan nu så att du får info när tävlingarna kan
dra igång igen. Har du frågor vad det innebär att vara funktionär – kontakta
maja.johansson@linkopingsfaltrittklubb.se

Stallvärdar – stöd i stallet
Fantastiska är också våra stallvärdar. Många dagar hittar du dem i stallgången iförda sina blå västar.
De fungerar som stöd, framförallt till de yngre barnen, ovana föräldrar och nybörjare. Stallvärdarna
är klubbmedlemmar som arbetar ideellt för att göra stallet till en ännu tryggare och trevligare plats
att vara på. Schysst va?

Smedstad Café – nu med längre öppettider!
Vi har fått in flera önskemål om att förlänga caféts öppettider på kvällen. Självklart lyssnar vi på er!
Från och med den 22 mars kommer vi ha öppet till klockan 18.30. Nu hoppas vi att alla som besöker
Smedstad kommer upp och handlar hos oss. Köp en kopp kaffe med någon god hembakad kaka. Eller
ät kvällsmaten hos oss. Du kan självklart ta med hem om du hellre önskar det. Nu hjälps vi åt att hålla
caféet igång!

Ridborgarmärket
Snart kommer det vara möjligt att ta ridborgarmärket under lektionstid. Ridlärarna
informerar om hur det går till och du kan köpa märket i cafét när du klarat det.
Heja!

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för snabb uppdatering av vad som är på gång:
LFK Facebook och Instagram
– tävlingar, utbildningar och aktiviteter för medlemmar från ridskolan såväl som för privatryttare.
Smedstad Ridsportcenters Facebook och Instagram
– aktuellt på ridskolan, Pay and Jump, ridläger och annat kul som händer på Smedstad med fritids,
daglig verksamhet och caféet.

Våriga hälsningar från
Linköping Fältrittklubb
och
Haga Stall & 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 och Omsorg AB, HSO
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
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. LFK 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. 2020
arrangerade Pionjär bland femkamp, äggjakt, grillkväll, luciashow och mycket mer. Pionjär sätter upp anslag om sina
aktiviteter på anslagstavlan på stalltorget men följ dem också gärna på Instagram.

