Smedstad Ridsportcenter mars 2022

Detta nyhetsbrev skickas till samtliga medlemmar i Linköpings Fältrittklubb
Hej hästvänner,
I en orolig tid med en skakig omvärld är det extra värdefullt att vi kan vara i stallet med våra älskade
hästar. Här hämtar vi kraft och energi, träffar likasinnade och inhämtar kunskap. Dessutom är våren i
antågande med ett fullspäckat schema på Smedstad Ridsportcenter med tävlingar, träningar, clinics,
hästloppis med mera. Så det finns trots allt många ljusglimtar att se fram emot. På
smedstadridsportcenter.se hittar du en kalender över allt som händer i huset.

Välbesökt årsmöte

På årsmötet den 16 februari valdes en delvis ny styrelse för klubben. Ny ordförande är Felicia Barkrot
som skickar en hälsning till er alla här nedan. Övriga medlemmar i styrelsen samt vilka områden de
ansvar för hittar du på klubbens hemsida. Vill du engagera dig i någon grupp är du varmt välkommen
att höra av dig. Kassörposten är i skrivande stund vakant men tidigare kassör hanterar frågorna fram
tills en ny kassör finns på plats. Är det kanske du? Hör av dig till Anna-Carin Sandell,
ac.sandell@gmail.com eller någon annan i valberedningen, som du hittar nedan, eller till Maja
Johansson på kansliet, maja.johansson@linkopingsfaltrittklubb.se.
Ny valberedning
Vid årsmötet valdes också ny valberedning. Ordförande är som tidigare Anna-Carin Sandell,
ledamöter är Malin Rinné, Anna Lövsén och Maja Andersson.
Avslutningsvis avtackades de avgående ledamöterna från styrelse, valberedning och revision för ett
gott arbete under svåra förhållanden under pandemi och även en vår präglad av EHV-1 virus. I stället
för blommor fick de varsitt gåvobevis till föreningen Svenska Hästars Värn som tar hand om
vanvårdade hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Återigen, ett stort tack för allt värdefullt jobb ni har
lagt ner! Den nya styrelsen ser fram emot ett mer normalt verksamhetsår utan pandemirestriktioner
och med många roliga ridlektioner, tävlingar, aktiviteter och gemenskap.

Hallå alla LFKs medlemmar!
Mitt namn är Felicia Barkrot och jag är sedan årsmötet ny ordförande i klubben.
Jag är snart färdigpluggad dataingenjör och utöver plugget så spenderar jag
massa tid i stallet och rider lektion på Smedstad. Jag är skötare på Blackie men på
lektion rider jag helst på Carrie. Med mig in i rollen som ordförande så har jag en
hel drös med studentengagemang i bagaget och det ska bli superkul att få ta med
sig dessa erfarenheter in i klubbens arbete. LFK är ju en fantastisk förening och
jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med alla er medlemmar för
att ta vara på allt bra arbete som redan gjorts men även få utveckla
verksamheten vidare! Om ni träffar mig i stallet så får ni mer än gärna komma
fram och hälsa, annars kan ni alltid kontakta mig via klubbens mejl om det är
något. Ta hand om er!

Ridläger i sommar
Vill du förlänga ridterminen lite? Anmäl dig till något av ridlägren som arrangeras av
ridskolan. Inte mindre än 12 olika läger finns att välja på. För såväl barn som för vuxna,
för ridskoleelever och för dig med egen häst, på dagtid och på kvällstid, i början och i
slutet av sommarlovet. I mitten av sommaren får hästarna lite välförtjänt semester.
Läs mer om utbudet av läger och anmäl dig här.

LFK Fantastiska Funktionärer
Ett enkelt sätt att vara del av gemenskapen och hjälpa till är att vara funktionär vid någon av
klubbens tävlingar. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, alla är välkomna och varje timma
är värdefull. Du behöver inte känna att du binder upp dig hela dagar eller på längre sikt. Välkommen
att ansluta dig till funktionärsgänget. Gå gärna med i facebookgruppen Fantastiska LFK funktionärer
redan nu så att du får info när det är dags för tävlingar. Har du frågor vad det innebär att vara
funktionär – kontakta maja.johansson@linkopingsfaltrittklubb.se
Kommande tävlingar:
8-10 april

Hopptävling ridhäst

7 maj

Dressyrtävling ridhäst

6 juni

Klubbtävling, LKF-cup

2-3 juni

SM i Working Equitation del av SM-veckan

Ökad hästvälfärd - mål för HSO 2022
Vi vill alla att våra hästar ska ha det så bra som möjligt hos oss och vi ser det som
vårt ansvar att uppmärksamma och lära ut hur vi på olika sätt kan öka hästarnas
välmående. Målet kommer vi jobba mot på olika sätt under året både internt
och externt. Bland annat kommer vi att ha ”Månadens tema” i Smedstads
sociala medier. Så håll utkik efter det med start i april månad.
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Teorivecka
Vårens teorivecka på ridskolan är 7-13 april. Då ersätts alla ordinarie lektioner av ett speciellt
teorischema med teoretiska och praktiska hästkunskapspass, clinics på olika teman i ridhuset och
tillfälle att skriva teoriprov för ryttarmärke 1-4.

Superhjältarna
Du har väl inte missat att ridskolan startat en ny nybörjarkurs,
”Superhjältarna”, för barn från 6 år med funktionsnedsättning. Än finns det
platser kvar för intresserade som vill vara med. Kontakta ridskolan på
info@hsoab.se för mer information.

Smedstad Café
Cafét på Smedstad är ett uppskattat inslag där lite extra energi kan tillföras
innan eller efter ett ridpass. Tipsa gärna släkt och vänner om cafét, det ligger perfekt för ett stopp på
en promenad i det vackra eklandskapet i Tinnerö. Och vovven är varmt välkommen att följa med. Det
finns t o m en egen meny för de fyrbenta kompisarna. Du vet väl om att vi även har en finfin
konferenssal i anslutning till caféet som man kan hyra som företag eller förening?

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.

Hästliga hälsningar från
Linköpings Fältrittklubb
och
Haga Stall & Omsorg

Undrar du hur verksamheten bedrivs på Smedstad Ridsportcenter? Då är raderna nedan bra att ta del av.

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 hemsidan
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 900 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. 2021
arrangerade Pionjär bland en resa till Boda Borg, spökkväll, stor luciashow och mycket mer. Pionjär sätter upp anslag om
sina aktiviteter på anslagstavlan på stalltorget men följ dem också gärna på Instagram.
Smedstad Ridsportcenter ägs av det kommunägda fastighetsbolaget Lejonfastigheter.

