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Sammanfattning
Året 2021 har varit en utmaning för Linköpings
Fältrittklubb på många sätt på grund av pandemin. Vi
har ändå valt att, så långt som möjligt, inte ställa in
utan försöka ställa om för att verksamheten ska få
fortgå.

Flera av styrelsens specifika arbetsuppgifter såsom
översyn av olika överenskommelser och avtal med
HSO har betats av trots inställda möten och hårda
restriktioner då styrelsen endast kunnat träffas fysiskt
ett fåtal gånger.

Under senare delen av hösten har styrelsen och ungdomssektionen tagit hjälp
av RFSISU för att komma fram till en femårig verksamhetsplan. Vi ser fram
mot att sätta den i verket.

Fler händelser sticker ut lite extra och har satt guldkant på vardagen. Att vår
medlem Malin Baryard Johnsson vann OS-guld i laghoppning i Tokyo gav
glädjefnatt i hela Sverige och inte minst i vår förening. Sedan har ridskolan fått
utmärkelsen kvalitetsmärkt ridskola, det firades extra mycket i samband med
5-års jubileumet av Smedstad Ridsportcenter.

Att inviga rampen för att
ridningen på anläggningen ska
vara mer tillgängligt för
pararyttare var stort och när vi
anordnade Hjärtanshoppet i
februari trots starka restriktioner
gav styrka för fortsatt
verksamhet.

Haga Stall och Omsorg, som driver ridskolan, har kunnat hålla igång hela året
med otaliga ridlektioner på olika nivåer kombinerat med teoriundervisning. I
verksamheten ses även utökad pararidning och ridlektioner för ryttare med
privathäst.

Tävlingsverksamheten har varit hårt drabbad. I år drabbades också hästsverige
av EHV1 vilket gjorde att Smedstad Ridsportcenter stängdes och flera tävlingar
ställdes in. Under hösten har dock rekordmånga tävlingar genomförts av LFK.

Ungdomssektionen Pionjär hade en riktigt tuff vår men har tagit igen mycket
under hösten. Ungdomarna står för ett gediget trygghetsarbete där de under
normala omständigheter bedriver barn- och ungdomsträffar för att stärka
sammanhållningen. Den årliga luciashowen med dans, sång och teater var en
succé och med kontroll av vaccinpass och både handsprit och munskydd nära
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tillhands så kändes evenemanget tryggt. För att toppa hela året blev Pionjärs
Clara Glavic utsedd till årets ungdomsledare 2021 av Distriktets
ungdomssektion, DUS.

Linköpings Fältrittklubbs styrelse och ungdomssektionen Pionjärs styrelse
sätter härmed punkt för 2021 och ser nu fram emot 2022, då vi förhoppningsvis
så småningom kan återgå till mer normalt läge.
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Ridskolan
Haga Stall & Omsorg AB (HSO) har på uppdrag av Linköpings Fältrittklubb
bedrivit ridskoleverksamhet på Smedstad Ridsportcenter under 2021. Under
året har kvalitativ grundutbildning inom häst- och ridsport erbjudits, från
nybörjare (Nivå A) upp till avancerad nivå (Nivå F).

Eleverna har fått utbildning i hästkunskap, dressyr, hoppning och ridning i
terräng. Många grupper har även haft inslag av Working Equitation (WE) i
ridundervisningen. Flera inriktningsgrupper i hoppning och dressyr har
erbjudits för de elever på Nivå F som vill rida två eller flera pass i veckan och
då specialisera sig inom en gren.

Lektionstiderna har varit från 30 till 60 minuter och från 8 till 12 ryttare per
pass. Varje vecka har totalt ca 740 uppsittningar gjorts på HSO:s cirka 55
hästar och ponnyer fördelat på cirka 70 lektionstillfällen. Lektionerna har letts
av utbildade och erfarna ridlärare.

Teoriundervisning ingår för alla ridskolegrupper vid ett antal tillfällen varje
termin. Dessutom har en teorivecka med varierat program erbjudits eleverna
under en vecka på våren och en vecka på hösten. Svenska Ridsportförbundets
ryttarmärken ligger till grund för den teoretiska undervisningen och en speciell
satsning på ryttarmärkena har gjorts under hösten med en “Märkescup”. Under
hela året har eleverna haft möjlighet att ta ridborgarmärket.

Pararidning för personer med olika funktionsvariationer och behov av extra
stöd har erbjudits under hela året, både individuella lektioner och mindre
grupper. Samarbete inom pararidningsområdet har skett med
Barnrehabkliniken vid US, Linköpings universitet samt Linköpings kommun
och RBU Östergötland under året.

Som komplement till de veckovisa ridlektionerna har HSO anordnat
privatlektioner, träningar och träningstävlingar regelbundet under året både för
ridskolans elever och för medlemmar med egen häst.

För de elever som vill lära sig mer
och förbereda sig för att i framtiden
ha tillräckliga kunskaper för att
ansvara för en egen häst har
“Hästskötarprogrammet” erbjudits,
där eleverna fått utbildning och
praktisk erfarenhet av häst- och
stallskötsel, samt en egen sköthäst att
ansvara för ett antal dagar varje
vecka.

5



Under skolloven har det bedrivits ridlägerverksamhet på olika nivåer och för
olika åldrar, från nybörjare till avancerad nivå. Förutom traditionella ridläger
har ”Lovpuls” (prova på dagar för olika fritidshem) i samarbete med
Linköpings kommun, hästskötarläger för Smedstads hästskötare och ”LSS
läger” i samarbete med Linköpings kommun, arrangerats. Flera av LFKs
ungdomar har fått tillfälle till feriearbete vid lägerverksamheten.

Som första ridskola i Östergötland mottog Linköpings Fältrittklubb Svenska
Ridsportförbundets utmärkelse Kvalitetsmärkt Ridskola för
ridskoleverksamheten vid Smedstad Ridsportcenter. Linköpings Fältrittklubb är
därmed först i Östergötland att få skylten ”Kvalitetsmärkt ridskola”, ett stolt
bevis på att klubben svarar upp till Svenska Ridsportförbundets höga krav på
kvalitet. Christina Almtun och Marie Westrin från ÖRF överlämnade priset till
LFKs ordförande och Smedstads ridskolechef under 5-årsjubileet.

Christina Almtun och Marie Westrin ÖRF delar ut utmärkelsen
och Maria Grundström, LFK:s ordförande och Josefine Linder,
ridskolechef firar.

HSO:s ridlärare Malin Hansson blev
utsedd till årets ridlärare 2020 av Östergötlands Ridsportförbund vilket
presenterades på ÖRFs årsmöte och ridskolehästen Mandy blev utnämnd till
årets ridskolehäst i Östergötland. Tre fina utmärkelser vi är mycket stolta över.

Klubbens anställda
Linköpings Fältrittklubb är en ideell förening och har inga anställda.

Tävling
Tävlingskommitténs uppdrag har varit att arrangera tävlingar i olika grenar och
på olika nivå, inom dressyr, hoppning och working equitation. Tävlingsåret
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2021 har varit utmanande. De flesta inplanerade tävlingarna har trots pandemin
kunnat genomföras på ett lyckat och säkert sätt. Mycket tack vare den stora och
luftiga anläggningen. Smedstad Ridsportcenter, med LFK som
tävlingsarrangör, är omtyckt som tävlingsplats.
De tävlingar som genomförts i sin helhet har
därför haft många starter. Utvärderingar som
gjorts av överdomare har varit mycket positiva,
vilket till stor del beror på alla fantastiska
funktionärer.

Tävlingar och resultat 2021

● 13-14 feb - 3* 2* Hjärtanshoppet.
● 27 mars - INSTÄLLD  2* dressyrtävling

ridhäst
● 10-11 april - INSTÄLLD 3* 2* Folksam

Elitallsvenska hoppning ridhäst
● 15 maj klubbtävling LFK-cup
● 21 aug - INSTÄLLD WE-tävling ponny och ridhäst
● 11 sept 2* 1* Septemberdressyr med KM
● 18 sept klubbtävling LFK-cup
● 2-3 okt 2* 1* Oktoberhoppet med final div II och KM ridhäst
● 16 okt 2* 1* Oktoberdressyr med KM ridhäst
● 23 okt 3* 2* 1* Oktoberhoppet ponny med Folksam Ponnyallsvenska

Elit omg 3
● 6-7 nov 2* 1* Allhelgona Hoppet ridhäst
● 19-21 nov 4* 3* 2* Finalhelg Studio19 Grand Prix Tour &

DressagePower dressyrtävling ridhäst
● 4 dec klubbtävling LFK-cup

Året startade med starka restriktioner för tävlingsarrangörerna pga pandemin.
Hjärtanshoppet fick genomfördes under speciella förhållanden och fick bland
annat delas i två endagars tävlingar för yrkesverksamma och juniorer/young
rider i angränsande distrikt. Tävlingen var mycket uppskattad och
deltgagarantalet var högt.

Under våren ställdes sedan två tävlingar in på grund av av smittspridning av
EHV-virus.

I augusti fanns planer på att arrangera en tävling i working equitation men på
grund av för litet underlag valde föreningen att ställa in tävlingen. Resterande
höst har tävlingarna avlöst varandra och under några få månader genomfördes
hela fem tävlingar i dressyr och hoppning samt RM och DM för ridskolehästar.
Nytt för i år är två arrangemang av klubbtävling i hoppning på våra två fina
utebanor och även klubbtävlingar med Smedstadmästerskap dvs en tävling då
bästa ridskoleryttare på ridskolehäst koras.
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Prestationer på bortaplan
Årets höjdpunkt var den spännande laghoppningen i OS i Tokyo i augusti. En
rafflande tillställning som slutade i ett OS-guld till Malin Baryard Johnsson,
Peder Fredricson och Henrik von Eckermann. Malin red den fantastiska H&M
Indiana.

Malin tillsammans med det övriga deltagarna i OS-laget har tilldelats
bragdguldet. Under idrottsgalan i januari 2022 tilldelades laget även pris som
årets lag och folkets röst - Jerringpriset.

I St Gallen i Schweiz deltog Malin i Nations Cup och vann 160 även här med
H&M Indiana.

Tyvärr har vi inte fått njuta av hennes ritter på Smedstad under året men i
Östergötland har hon deltagit i både Åby, Mantorp och Mjölby. Vi hoppas få se
henne kommande år då hon nu inte bara är hedersmedlem utan även startar fritt
på hemmatävlingar livet ut.

Sara Nissling rider Working Equitation för LFK. Hon har gjort fina resultat
under året som gått och uttogs i december 2021 till spetstruppen junior inom
landslaget 2022.

LFK har flera ryttare som tävlar flitigt och på hög nivå. Här nämner vi ett
axplock av resultat under 2021.

Daisy Pearsson är den LFK ryttare som haft flest starter under året. Hela 243
starter har hon hunnit med och hon har startat på båda våra hopptävlingar för
ridhäst som arrangerats på Smedstad. Även Malin Möllerfalks fina ritter får vi
äran att njuta av på hemmaplan. I ett urval av Malins fina resultat på hög höjd
ser vi starter i Sundbyholm en vinst i 145 och en andraplats i 150 med fina
hästen Milda Matilda.

LFK har flera ryttare som tävlar i dressyr också. Malin Rinné startade i
Östgötalag på lag-SM i Kimstad i augusti. Sofia Möller och Royalist har
lyckats vinna Grand Prix på Lilla Edets ridklubb i juli och Malin Rinné tog
hem en andraplats i Falsterbos Grand Prix tillsammans med Qurinelle. Båda
startade även på hemmaplan när LFK anordnade nationella dressyrtävlingar på
Smedstad Ridsportcenter i november.

Prestationer på hemmaplan
Klubbmästerskap i dressyr och hoppning har anordnats i samband med lokala
och regionala tävlingar under hösten för både ridhäst och ponny.
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Klubbmästare i dressyr: Malin Hansson och Smilla Wärnelius

Klubbmästare i hoppning: Tilde Sellan och Delia Bornemo

Under klubbtävlingar i hoppning har Annelie Andersson och Malin Möllerfalk
ställt upp som inverkansdomare, vilket har varit mycket uppskattat. Lite extra
stjärnglans blir det på våra klubbtävlingar med stöd av vår sponsor
Lejonfastigheter som genom sitt avtal med föreningen lägger extra fokus på
ungdomarna. I september visade flera ridskoleelever framfötterna med flera
vinster och placeringar på Distriktsmästerskap för ridskoleryttare och Ridskole-
mästerskapet i Östergötland.

LFK:s lag i allsvenskan
Vårens allsvenska div 3 ställdes in och föreningen fick satsa på höstens
tävlingar. Ett dressyrlag div 2 var anmält men tyvärr var intresset i länet för
litet så div 2 ridhäst ställdes in. Två hopplag div 2 har fått representera
klubben. Ponnylaget med fem härliga ponnytjejer lyckades komma trea totalt i
serien. Tack vare bidrag från föreningen samt deras sponsor Wilzens och
mycket engagerade föräldrar har de även köpt in fina klubbjackor, genomfört
gemensamma träningar deltagit en föreläsning och haft flera fikastunder.

Div 2 för ridhäst hade en ärofylld titel att försvara då laget tog hem totalsegern
förra året under finalen på hemmaplan. Säsongen bjöds tyvärr på en hel del
motstånd med flera skadade hästar men med hårt engagemang av lagledare så
lyckades taget ta sig till final. Även i år bjöds vi på en rafflande uppgörelse och
även i år lyckades Linköpings Fältrittklubb ta hem totalsegern. Finallaget
bestod av: Moa Alm, Filippa Langborg, Annelie Andersson och Emma Tilly.

9



Ebba Danielsson, Saga Bergman, Hanna Aldin och Elsa Boo var också med i
laget och tävlade under tidigare deltävlingar.

Ridlärare på tävlingsbanan
På Smedstad Ridsportcenter undervisar flera ridlärare som även är aktiva ute
på tävlingsbanorna. Tidigare nämnda Annelie Andersson och Emma Tilly som
liksom Lina Johansson främst tävlar inom hoppning.
Malin Hansson och ridskolechef Josefine Linder ses innanför dressyrstaketen
och Gith Hansson tävlar både dressyr och working equitation.

LFK satsar på att utveckla Working Equitation
Under 2021 har klubben påbörjat en satsning för att utveckla verksamheten
inom Working Equitation (WE). WE är en snabbt växande ridsportgren för alla.
Den består av tre olika moment, dressyr, teknik och speed. Det är en fartfylld
gren där det händer mycket. Roligt för både ryttare och häst samtidigt som det
utvecklar ekipagets samspel på ett sätt som är nyttigt i alla sammanhang.

Med finansiellt stöd från Svenska
ridsportförbundet kunde klubben
under maj till och med oktober 2021
genomföra ett pilotprojekt för att öka
kunskapen om, och intresset för, WE
bland klubbens medlemmar. 16
ungdomar födda 2001-2008 fick sina
platser bekostade av projektet, utöver
detta följde ytterligare åtta
medlemmar i varierade åldrar kursen
genom egen finansiering. Under
projektet genomfördes såväl avsutten som uppsutten träning, och ett uppskattat
studiebesök till Ölmstad Rid- och körsällskap. Projektet avslutades med en
träning för Mia Säwe som tillhör Sverige-eliten inom WE.

Under inledningen av sommaren kunde lägerverksamheten kompletteras med
ett fullbokat ridläger med WE-inriktning. Under sensommaren ordnade
klubben en WE-skola i sociala medier som kompletterades med en öppen
WE-bana på en av utebanorna dit såväl medlemmar som icke-medlemmar var
välkomna för praktisk träning. I augusti genomfördes en mindre träningstävling
i WE som främst riktades till de medlemmar som följde det så kallade
we-projektet.

Året avslutades med en WE-dag vilken innehöll såväl träning för klubbens
medlemmar som en öppen we-bana för alla intresserade.
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Under senhösten påbörjades också planeringen inför SM i WE som klubben ser
fram emot att anordna i juli 2022 då WE för första gången någonsin är en del
av SM-veckan.

Stallvärdar
I stallet på Smedstad Ridsportcenter har ideellt arbetande stallvärdar från
klubben gjort en mycket god insats för trygghet och trivsel, för såväl hästar
som människor under året. Stallvärdens funktion är att finnas i stallet när det
behövs för att hjälpa till i anslutning till lektionen och framförallt vid yngre
barngrupper. Målet är att stötta både barn och föräldrar så att de känner sig väl
bemötta och att de får stöd och utbildning i att göra hästarna redo för
lektion.Stallvärdar har även funnits på plats till vissa tävlingar framförallt då
yngre barn tävlat på ridskoleponny.

Det har funnits totalt 16 stallvärdar under året, men inte fler än 13 har varit
aktiva samtidigt. Det har bitvis varit hektiskt att hinna med när lektionerna i de
båda ridhuset börjar och slutar samtidigt, vilket har hanterats genom att planera
för två samtidiga stallvärdar. Bemanningen har legat på drygt 40 timmar per
vecka.

Ungdomssektionen Pionjär
Under verksamhetsåret 21/22 har Pionjärs styrelse genomfört många aktiviteter
både digitalt och i Smedstads lokaler. Verksamhetsåret började med ett digitalt
årsmöte den 3/2 där styrelsen valdes in. Styrelsemedlemmarna satte igång att
presentera sig på instagram för att medlemmarna skulle lära känna den nya
styrelsen lite. Detta höll de på med under februari och in i mars.
Pionjärs styrelse var även med på föreläsningen “Trygga ledare” som
distriktets ungdomssektion anordnade. De har också deltagit i en föreläsning
med Aron Andersson som RF-SISU bjöd in dem till.

Styrelsen genomförde en kick off i mars där de var ute och grillade i Tinnerö.
Detta för att starta upp året och lära känna varandra bättre i den nya styrelsen.
Efter detta körde de sin första aktivitet och de började med en digital poängjakt
med påsktema.

Aktiviteterna som var planerade under vårterminen 2021 lades lite på is pga det
rådande läget men de såg till att få upp månadens pepp på sociala medier under
hela denna period.

Efter sommarlovet, där många i Pio började jobba inför luciashowen, startade
den nya terminen med en medlemsvecka. Ungdomssektionens styrelse hade
representanter i entrén på Smedstad under hela veckan och delade ut armband
och svarade på frågor. Det fanns bilder från tidigare aktiviteter som visade upp
verksamheten. Sedan var det dags att sätta igång med aktiviteter. Först ut för
terminen var en kick off. Det
spelades brännboll, lektes lekar
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och grillades, allt med corona-avstånd. I september anordnade styrelsen en
LFK-cup som vi planerat under en tid. Tävlingen hölls ute på stora ridbanan.
Ungdomarna som höll i tävlingen gjorde en riktigt bra insats. Både
funktionärer och ryttare var nöjda.

“Panta för Pio” startades upp där medlemmar och övriga personer som vill
stötta pionjärs verksamhet kan panta och skänka pengarna till
ungdomssektionens arbete.

Luciaträningarna började, både dans, teater och sång tränades för fullt.
Träningarna genomfördes varje söndag från och med
september. I oktober var styrelsen med på Smedstads
5-årsjubileum och ansvarade för ett loppisbord,
ponnyridning, tipspromenad, käpphästhoppning,
märkestagning etc. Styrelsen red även en kadrilj under
uppvisningen vilken blev mycket uppskattad. Under
hösten genomfördes också lilla- och stora spökafton.
Denna aktivitet är alltid populär och detsamma 2021.
Det var fullt på både lilla- och stora spökafton och som
hjälp fanns en massa trevliga och snälla ungdomar som

ställde upp som spöken under spökrundan. I år arrangerades även en resa till
resa till Boda Borg, denna gång under halloween. Det var ett härligt  gäng som
åkte buss till Oxelösund och hade en
superrolig dag. Under höstlovet genomfördes
lite extra luciaträningar och Pio hade även
andra roliga aktiviteter. Det blev ett
chokladbollsrace där barnen fick köra en
frågesport där de fick en ingrediens till
chokladbollarna per rätt på frågorna.

Tre otroligt duktiga pionjärtjejer åkte till
Heda Ridklubb i november för att tävla i
hästkunskapstävlingen “Vi i stallet”. De åkte
därifrån med segercheck och blågula rosetter.
Undrar du något om hästar så kan du fråga
Angelina, Emma och Mirelle - de kan allt!

Luciahelgen genomfördes sista helgen i november med övernattning och extra
träning inför showen. Det fixades tacos och barnen hade superkul. Under hela
december hade Pio en julkalender på Instagram där de visade upp några av
stallets hästar, ridlärare, styrelsemedlemmar från LFKs styrelse, Pios
styrelsemedlemmar fick också vara med på ett hörn. Pionjär ansvaradeför  och
genomförde ytterligare en LFK-cup under december och där utsågs även årets
ponnyklubbmästare  och årets Smedstadmästare. Denna gång hölls tävlingen
inomhus. Att ungdomar från Pionjär arrangerar tävlingar är viktigt för
tillväxten inom tävlingsverksamheten och de lär sig mycket. Stöd från erfarna
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vuxna i föreningen finns vid alla tävlingar ungdomarna arrangerar.
Prisutdelningen blev en succé med fina priser från Lejonfastigheter.

Till slut blev det dags att visa upp ungdomssektionens största
aktivitet under året, Luciashowen! Årets tema var Disney och
styrelsen var så nöjda med allas insats och tyckte det var häftigt att
få uppträda framför en full läktare igen efter så lång tid. Innan året
tog slut passade Pio på att ha en pyntdag där de fixade julfint hos
alla hästar. För att toppa hela året blev Pionjärs Clara Glavic
utsedd till årets ungdomsledare 2021 av Distriktets
ungdomssektion, DUS. Clara har varit en flitig och omtyckt
ungdomsledare på Smedstad och även hunnit med att gå
ungdomsledarutbildningen ULK I och II under året.

Under hela verksamhetsårets gång har styrelsen genomfört möten
minst en gång i månaden där vi diskuterar och planerar, allt för att
bli bättre och skapa den bästa möjliga gemenskap i stallet.

Clara Glavic, årets
ungdomsledare 2021

Kommunikation, media och marknadsföring
Corren har uppmärksammat klubben och haft två fina reportage efter tävlingar.
Naturligtvis har även Malin Baryards framgångar fått ta plats i tidningen. I
april gjorde tidningen en undersökning om jämställdhet inom föreningar. Det
blev en skarp vinkling som kunde tolkas som att klubben var nöjd med den
nuvarande könsfördelningen inom föreningen. Styrelsens
informationsansvarige fick snabbt snabbt rätta till missförståndet och tack vare
reportaget fick vi mycket uppmärksamhet och beröm.

Radio Östergötland har haft reportage och intervjuer med ordförande i
samband med att tävlingar ställdes in under våren och inför mottagandet av
utmärkelsen Kvalitetsmärkt ridskola.

Föreningen har arbetet för att hålla medlemmarna uppdaterade på vad som är
på gång och stärka klubbens varumärke såväl externt som internt. Klubbens
nav för all kommunikation är hemsidan. Andra kanaler är sociala medier,
medlemsbrev, tv-skärmen i entrén på Smedstad Ridsportcenter och affischer på
anläggningen. Även alla de aktiviteter vi ordnar är en stark kanal för att
profilera klubben för såväl medlemmar som besökare. Eftersom pandemin
begränsade aktiviteterna under året var Pionjär extra aktiva på sociala medier.
De fick även låna Distriktets ungdomssektions (DUS) Instagramkonto vilket
gjorde att Pio kunde lägga ut mycket roligt och sprida sitt eget konto via deras.
DUS har även haft många roliga utmaningar som Pionjär deltagit i. Hemsidan
har hela tiden hållits aktuell och våra konton på Facebook och Instagram har
kommunicerat såväl inför, under och efter många av de aktiviteter som
genomförts. Då sociala medier är beroende av bra bildmaterial har det varit
mycket värdefullt att Åsa Murhed har fotograferat vid många av våra
arrangemang och tillgängliggjort bilderna för klubbens användning. Fyra
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medlemsbrev har distribuerats ut till medlemmarna tillsammans med HSO, två
under våren och två under hösten.

Utbildning i klubbens regi
Under 2021 har vi genomfört en Grönt kort utbildning där vi utbildat sju nya
tävlingsryttare. Utbildningen genomfördes digitalt med praktiska inslag där
man bla fick filma sin kunskap. Fyra ungdomar har gått del I och II av
förberedande ungdomsledarkurs (ULK). Tyvärr fick vi ställa in BAS
utbildningen pga för litet deltagande. FU och FULK utbildningar har inte
erbjudits av förbundet under året. Det har funnits möjlighet att som elev på
Smedstad Ridsportcenter ta ridborgarmärket och olika ryttarmärken under
ridlektionerna.

Övrig verksamhet
Året inleddes med medlemsvecka då styrelsen och ungdomssektionen Pionjärs
styrelse fanns representerade i entrén till Smedstad Ridsportcenter för att
informera om klubbens verksamhet. Under hösten arrangerades Sveriges
största hästloppis en söndag i stora ridhuset. LFK hade en säljplats dit
medlemmarna kunde få lämna in hästprylar som i sin tur sedan såldes.
Familjen Lange ombesörjde på ett fantastisk sätt all försäljning .

Hållbarhetstävling
Tyvärr blev Sweden International Horse show inställd 2020 men i gengäld
fixade Tidningen Ridsport i samarbete med H&M We Love Horses en tävling i
början av 2021 om vilken förening som är Sveriges mest hållbara ridklubb.
Felicia Barkrot, Johanna Hellström och Emelie Ahrens gjorde en film om
hållbarhetsarbetet som bedrivs av LFK och HSO på Smedstad och lyckades
vinna andrapris. Tack vare detta har vi en fin film om vårt arbete på hemsidan
och dessutom har vi haft fina kläder att lotta ut till funktionärer under hela
hösten.

Sponsorhoppning och övrig uppsutten verksamhet för
privatryttare
Under våren genomfördes sponsorhoppning där vi bjöd in medlemmar att
hoppa våra nya fina sponsorhinder från Handelsbanken och Turtle Pay på stora
utebanan.  Malin Möllerfalk höll i våras flera uppskattade hoppträningar på
stora utebanan. LFK subventionerade programridningsträning under en av
HSOs evenemang under våren. Under sommaren ställde vi upp en working
equitation bana på ridbanan vid infarten till
anläggningen och bjöd in alla som var intresserade att
prova på Working Equitation.

Trivseldag
I maj startade vi en ny tradition på Smedstad
Ridsportcenter. Anställda och medlemmar hjälptes åt att
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göra fint både inom- och utomhus. Det fejades och putsades. Ogräs och sly
drogs upp med rötterna och hinderförråd fixades till. Som avslutning bjöds alla
på korv med bröd. En trevlig dag tillsammans helt enkelt.

5-årsjubileum
Smedstad Ridsportcenter invigdes i augusti 2016 och 2021 var det alltså dags
för femårsjubileum. Tillsammans med de tre andra aktörerna som gör
Smedstad Ridsportcenter möjligt, Haga Stall och Omsorg, Linköpings kommun
och Lejonfastigheter, genomfördes ett jubileumsfirande lördagen den 9
oktober. Syftet var att skapa en härlig dag på anläggningen och visa på all den
verksamhet som bedrivs här i vardagen. Ett brett och inkluderande program
bjöd på en mässa med lokala producenter av såväl produkter som tjänster,
ponnyridning, käpphästhoppning, guidade turer i anläggningen och i
eklandskapet, invigning av funktionsrampen, tipspromenad,
ridborgarmärkestagning och en stor hästshow där även utmärkelsen
kvalitetsmärkt ridskola delades ut. Närmare 1000 besökare hittade till
Smedstad och många var där för första gången. Dagen marknadsfördes via alla

aktörers egna kanaler, på
affischer, en film, digitala
annonser, i Corren och genom
en pressträff som arrangerades
onsdagen den 6 oktober.
Bland annat sände P4
Östergötland direkt från
anläggningen och Tidningen
Ridsport skrev ett fint
reportage.

Arbetet inför jubileumet präglades av mycket god samverkan där alla fyra
aktörer bidrog med vad de kunde utifrån den roll de har på anläggningen och
många besökare uttryckte beröm för såväl arrangemanget som anläggningen.
Nu ser vi fram att utveckla Smedstad Ridsportcenter ännu mer tills
10-årsjubileumet!

Klubbkläder
Linköpings Fältrittklubb har bytt leverantör av klubbkläder och har numer ett
samarbete med Profileservice. Det finns en webbshop med kläder med
klubbloggan där man när som helst under året kan beställa fina jackor och
tröjor.

Hinderparken
Med hjälp av kommunens elitbidrag som klubben fick ta del av under början av
året kunde föreningen köpa in ett nytt hinder. Vi passade då på att köpa en
kombination med den fina LFK loggan. Med hjälp av våra sponsorer
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Handelsbanken, Turtle Pay och Murhedsinfo kunde hinderparken utökas
ytterligare.

Samverkan      

Linköpings kommun 
Samverkan mellan LFK,  Linköpings kommun och HSOAB har fortsatt.
Representanter från styrelsen har även haft flera möten och utvecklat
samarbetet med idrottsutvecklingschefen på Kultur- och fritidskontoret.
Samarbetet har varit gott.

Haga Stall och omsorg AB  
Haga Stall och omsorg (HSO) är det företag som sköter driften på Smedstad
Ridsportcenter. Under hösten har LFK styrelse och HSO kunnat genomföra en
samverksansträff och ytterligare en träff har varit inplanerad men tyvärr varit
tvungen att ställas in på grund av sjukdom. Ett nytt avtal har slutits gällande
nyttjanderätt på anläggningen. Driftsentreprenören HSO och föreningen LFK
har också förtydligat förväntningarna på varandra gällande
tävlingsarrangemang. Att tydliggöra förväntningarna har varit ett viktigt arbete
för att samarbetet ska fungera för båda parter. Just här har vi inte nått hela
vägen fram och därför är det ett av våra utvecklingsområden.

I samarbetet gällande verksamheten på anläggningen där flera aktörer är
inblandade har har även representanter för Kultur- och fritidsförvaltningen och
RFSISU deltagit.

HSO har en adjungerad ledamot på LFK:s styrelsemöten. Vi försöker
kontinuerligt utveckla verksamheten vid Smedstad Ridsportcenter tillsammans
så att den gynnar barn, unga och vuxna samt ridsporten i stort.  
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Samarbete och Sponsring
Vi vill tacka alla våra samarbetspartners och sponsorer för året som gått.
Följande företag har stöttat klubben genom olika samarbetsavtal och varierade
lösningar för att möta de behov som funnits just 2021.

Mannersons Fastighets AB
Emma Tillys Ridutbildning
Swetex Städprodukter
Agria Djurförsäkring
Nova Trading AB
Quality the Box hotel
Turtle Pay
Ronaldo´s Bread
Östergyllen

ICA Signalen
Blomstertorget
Murhedinfo.se
Lejonfastigheter
Valla Morötter
Handelsbanken
Optiker Almå
PC Mobilkranar
Input Interiör

CityBygg
Hööks
Gula Huset
BMR
Bauhaus
Krafft
XL-bygg
Stjärna Fyrkant
Gunilla Kagg

Anläggningen
Smedstad Ridsportsanläggning har fungerat som LFK:s klubbhemvist sedan 1
augusti 2016. LFK hyr kansli, inre förrådsutrymme, hinderförråd samt yttre
förråd och domartorn av HSO, i enlighet med ingånget avtal. LFK och
ungdomssektionen Pionjär har även beretts möjlighet att utnyttja lektionssalar
och konferensrum för planerad klubbverksamhet. Pionjär har fri tillgång till det
ungdomsrum som finns i anslutning till stalltorget.

Föreningen innehar förutom hinderpark, tidtagarutrustning och dressyrstaket
även stationära datorer på klubbkansliet samt flera bärbara datorer för tävlings-
och ungdomsverksamhet. LFK och HSO delar på kostnaderna för den
kopieringsmaskin som finns i anläggningen. Brandskydd vid klubbens
arrangemang på Smedstad har setts över. 

Klubbens verksamhet och inventarier är försäkrade. 

Övrig verksamhet på anläggningen
På Smedstad Ridsportcenter bedrivs även Smedstad Fritids, en Öppen
Fritidsverksamhet med hästprofil i Haga Stall & Omsorgs (HSO) regi.
Smedstad Fritids riktar sig till mellanstadieelever och är öppen alla vardagar
kl.13.00–17.00 samt heldagar under studiedagar och lov. Eleverna erbjuds
mellanmål och vid lov- och studiedagar även lunch. Hästpyssel, läxhjälp, samt
olika aktiviteter med och utan hästanknytning erbjuds. De allra flesta
fritidseleverna är medlemmar i LFK sedan tidigare, eller blir medlemmar när
de börjar på fritids. Genom Smedstad Fritids får de möjlighet att tillbringa mer
tid i stallet och lära sig mer om hästar. I dagsläget är ett 50-tal elever inskrivna
i fritidsverksamheten.

HSO bedriver även Daglig Verksamhet för personer med LSS-beslut på
Smedstad Ridsportcenter. Verksamheten bedrivs dagtid mellan kl. 9.00-15.00.
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De 18 deltagarna är indelade i grupper efter intresseområde. Stallgruppen
hjälper till med dagliga stallsysslor som mockning, fodring och hästskötsel,
cafégruppen deltar i arbetsuppgifter kopplat till cafét såsom städning, bakning
och servering och anläggningsgruppen hjälper till med sysslor såsom
gräsklippning, ogräsrensning och reparationer.

Rasthagar Smedstad Ridsportcenter
Flera års gemensamt påverkansarbete av HSO och LFK gällande
hagsituationen på Smedstad Ridsportcenter gav resultat under 2021.
Lejonfastigheter och Linköpings kommun renoverade befintliga rasthagar på
anläggningen. Dränering grävdes och hårdgjorda ytor för foderplatser anlades.
Dessutom får de gamla fotbollsplanerna Korpvallarna på andra sidan vägen nu
användas till hagar för ridskolehästarna.

LFKs styrelse sammansättning och organisation
Årsmötet  7 februari 2021 valdes en styrelse med följande sammansättning:
Ordförande Maria Grundström 1 år
Ledamöter Christina Helmér

Patrik Andersson
Anna Lövsén
Katarina Ingvarsson
Eva Ankarberg
Åsa Murhed
Lotta Andersson
Malin Laudon
Jenny Mannervik Behnan
Sofia Wodlin
Johanna Greiff
Hanna Antamo rep Pionjär

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1år

Adjungerade
ledamöter

Josefine Linder HSOAB
Karin Björnsson Lark

Valberedning Anna-Carina Sandell
Torolf Nilzén
Lena Lange
Gith Hansson

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden.

Det operativa styrelsearbetet sker inom olika kommittéer och ansvarsområden
vilka under året varit: kommunikations- och marknadsföringskommitté,
tävlingskommitté, anläggnings- och säkerhetskommitté, sponsringskommitté,
utbildnings- och parakommitté, stallvärdskommitté, bidragsansvar, lagansvar,
ansvar för samarbeten och nätverk, ungdomsansvar samt ungdomssektionen
Pionjär. En ledamot avgick den 8 december, inget fyllnadsval gjordes eftersom
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styrelsen med ordförande och sina 12 kvarvarande ledamöter trots avgången
var beslutandeberättigad.

Medlemmar
Föreningen hade under 2021, 928 stycken medlemmar vilket är en ökning med
65 medlemmar sedan 2020.

Medlemmar är fördelade enligt följande:

Kön/ålder 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41-år summa

Man 0 18 5 14 27 64

Kvinna 1 216 283 190 174 864

Okänd

Antal 1 234 288 204 201 928

Ekonomi

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning 2021
Se bilaga 1

Balansräkning 2021
Se bilaga 2

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen kommer presenteras och läsas upp vid det digitala
årsmötet.
Du som önskar ta del av revisionsberättelsen i original är välkommen till
cafeterian på Smedstad Ridsportcenter den 16 februari mellan 17-18.
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