Välkommen till ett nytt härligt hästigt år!
Vare sig du är ”gammal i gården”, helt ny på Smedstad Ridsportcenter,
eller som privatmedlem vill vi hälsa dig varmt välkommen till en ny
termin!
Då vi förstått att det är många som inte riktigt har koll på vilka vi är som
jobbar med verksamheten på Smedstad och i klubben kommer här några
korta rader om det.
Smedstad Ridsportcenter stod klart i juli 2016 och är en av Sveriges
modernaste ridsportanläggningar. Här finns ridskola, café, fritids och daglig
verksamhet och anläggningen fungerar även som tävlingsarena, mötesplats och
kunskapscenter för häst- och ridintresserade i hela regionen. Här finns 60
ponnyer och hästar, de allra flesta jobbar i verksamheten. Undantaget är
ridlärarnas hästar som står i en del av stallet. Verksamheten bedrivs på uppdrag
av Linköpings kommun av Haga Stall & Omsorg tillsammans med Linköpings
Fältrittklubb. Hur hänger det ihop, vem gör vad?
Haga Stall & Omsorg AB, HSO
Ridlärare, fritidsledare, vaktmästare och cafeteriapersonal 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 facebook.com/smedstadridsportcenter/
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. Vår mest
kända medlem är Malin Baryard Jonsson som under flera år tävlat i
hopplandslaget. 2019 fanns det cirka 800 medlemmar i föreningen. Läs mer om
klubben på LFK:s hemsida
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. 2019 arrangerade Pionjär grillkväll, spökafton, luciashow, resa
till Boda Borg och mycket mer. Pionjär sätter upp anslag om sina aktiviteter på
anslagstavlan på stalltorget men följ dem också gärna på Instagram
Stallvärdar
Stallvärdarna är volontärer bland LFK:s medlemmar och finns på plats i stallet
så ofta som det är möjligt och erbjuder stöd till dem som behöver det.

Stallvärdarna är guld värda, de jobbar ideellt och är främst till för att svara på
frågor och stötta där det behövs. Vill du själv bli stallvärd är du varmt
välkommen att kontakta stallvard@hsoab.se eller prata med någon av
stallvärdarna när du träffar dem i stallet.
Funktionärer – roligt tillsammans!
Så gott som alla aktiviteter på Smedstad och i klubben är beroende av att vi är
många som hjälps åt. Alla krafter är välkomna och det finns många uppgifter
där du inte behöver ha några förkunskaper alls. Du behöver inte heller binda
upp dig, kan du hjälpa till några timmar här och där är det otroligt värdefullt.
Vi kan erbjuda rolig gemenskap, fika och större insikt i verksamheten. Håll
utkik på sociala medier efter olika evenemang på anläggningen och var inte
rädd för att erbjuda din hjälp, alla är varmt välkomna med sitt bidrag i mån om
tid och ork.
Det händer på Smedstad våren 2020
Förutom ca 65 ridlektioner varje vecka kommer det att arrangeras många andra
aktiviteter. Här nedan följer några av de större arrangemangen:
12-17 januari medlemsvecka då styrelserepresentanter finns tillgängliga i
entrén och du har möjlighet att beställa klubbkläder.
19 januari samling för alla som är intresserade att rida allsvenskan div III för
LFK. Klockan 18.00 i konferenslokalen på plan 2.
26 januari - Landslagsryttaren Patrik Kittel kommer för tredje året i rad med
sin Dressage Tour där också Patrik tillsammans med Lina Dolk erbjuder unga
ryttare att delta i gratis workshop och föreläsning.
14-16 februari arrangerar LFK i samarbete med HSO en nationell hopptävling
14-15 mars arrangerar LFK en hopptävling för ponny där också elitallsvenska
ingår
4 april arrangerar LFK en dressyrtävling för ridhäst
6-7 juni arrangerar LFK och HSO i samarbete med Ölmstad rid- och
körsällskap en tävling i Working Equitation.
Det arrangeras också ett antal Pay & Jump och Pay & Ride under året, där du
erbjuds att träna under tävlingslika förhållanden. Datum och information kring
dem finns på Smedstads hemsida.
Både Smedstad Ridsportcenter och LFK finns på sociala medier. Följ oss gärna
där för att få uppdaterad information om vad som är på gång. Du hittar även
nyheter på både Smedstads och klubbens hemsidor.
LFK:s Facebook och Instagram
Pionjärs Instagram
Smedstad Ridsportcenters Facebook och Instagram
Återigen, varmt välkommen,

önskar alla vi som jobbar med verksamheten på Smedstad Ridsportcenter och i
Linköping Fältrittklubb.

