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Sammanfattning 

Året 2020 har varit en utmaning för Linköpings Fältrittklubb på många sätt. Vi 

har ändå valt att, så långt som möjligt, inte ställa in utan försöka ställa om för 

att verksamheten ska få fortgå. 

Styrelsen har träffats digitalt och styrelsemöten har varit mer välbesökta än 

någonsin tidigare. Zoom har gjort så att ledamöter kunnat delta även om barn 

behövt skjuts till fotbollsträning eller snuvan varit på väg. Flera kick offer 

tillsammans med HSO har planerats in men vid upprepade tillfällen fått ställas 

in. Genomförts har ändå en arbetskväll med styrelse och tävlingskommitté där 

transparens i arbetet kring tävlingar lyftes samt en arbetskväll för styrelsen där 

fokus var kommittéernas uppdrag och föreningens trygghetsarbete. 

Kommittéernas arbete har sedan fortlöpt under året och rapporter har strömmat 

in inför styrelsemöten. Många, lite knepigare, arbetsuppgifter har betats av t.ex. 

gällande olika överenskommelser med HSO, årshjul för planering och 

uppföljning av verksamheten samt återkommande tävlingskalender. 

Tävlingsverksamheten har varit hårt drabbad. Flera tävlingar har ställts in eller 

varit tvungna att genomföras i mindre format. Tävlingskommittén har anpassat 

och snabbt ställt om för att bedriva trygga arrangemang. 

Under hösten fick ridskolan besked från kommunen att även den var tvungen 

att stänga för elever födda -04 eller tidigare. Detta ledde till utebliven ridning 

för många ridskoleelever första veckan i november. Ridskolan har haft 

igenridning under juluppehållet för att ingen elev ska ha gått miste om sin 

undervisning. Höstens teorivecka löstes genom ett intensivt 

digitaliseringsarbete där ridlärarna tillverkade filmer på löpande band och där 

de även fanns tillgängliga på zoom. Pandemihotet har legat över 

ridskoleverksamheten större delen av året och ridskolan har anpassat på ett 

föredömligt och proaktivt sätt med saxade grupper, information, extra städning 

och mängder av handsprit.  

Pionjär är en tredje stor aktör inom LFK som drabbats hårt i sitt arbete. 

Ungdomarna står för ett gediget trygghetsarbete där de under normala 

omständigheter bedriver barn- och ungdomsträffar för att stärka 

sammanhållningen. Många av dessa tillfällen har fått ställas in eller begränsas. 

Dock genomfördes den årliga luciashowen med dans, sång och teaterträningar 

under hela hösten för ett 40-tal barn- och ungdomar. Tyvärr blev det inte någon 

liveshow men allt spelades in och fanns tillgänglig på Youtube viket ledde till 

rekordstort tittarantal.  

Linköpings Fältrittklubbs styrelse och ungdomssektionen Pionjärs styrelse 

sätter härmed punkt för 2020 och ser nu fram emot 2021, då vi förhoppningsvis 

så småningom kan återgå till mer normalt läge. 
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Ridskolan 

Ridlektioner och teoriundervisning 

Haga Stall & Omsorg AB (HSO) har på uppdrag av Linköpings Fältrittklubb 

bedrivit ridskoleverksamhet på Smedstad Ridsportcenter under 2020. Under 

året har de erbjudit kvalitativ grundutbildning inom häst- och ridsport för cirka 

730 elever per vecka, från nybörjare (Nivå A) upp till avancerad nivå (Nivå F). 

Eleverna har fått utbildning i hästkunskap, dressyr, hoppning och ridning i 

terräng. Flera grupper har även haft inslag av Working Equitation (WE) i 

ridundervisningen. Lektionstiderna har varit från 30 till 60 minuter och från 8 

till 12 ryttare per pass. Lektionerna har letts av utbildade och erfarna ridlärare. 

Teorivecka med varierat program har erbjudits eleverna under en vecka på 

våren och en vecka på hösten. Höstens teorivecka genomfördes helt digitalt på 

grund av då gällande pandemirestriktioner. Det har även erbjudits flera 

inriktningsgrupper i hoppning och dressyr för de elever på Nivå F som vill rida 

två eller flera pass i veckan och då specialisera sig inom en gren. De elever 

som önskat och som varit redo har fått delta på tävlingar runt om i länet med 

ridskolehästar och ponnyer bl.a. har LFK deltagit i Ridskolemästerskapet och 

Distrikt Mästerskapet för ridskoleryttare när det genomfördes på Hageby 

ridklubb. 

Pararidning 

Efterfrågan på ridning för personer med funktionsvariation har fortsatt att öka 

under 2020, även om pandemin har lett till många av- och ombokningar. 

Samarbete har fortsatt med Barnrehabkliniken vid US, de bedriver en 

forskningsstudie kring bålstabilitet och ridning, samt Linköpings kommun, 

Funkisfritids och RBU Östergötland med olika projekt under året. En ny 

ridgrupp för barn med NPF-diagnoser startades också under höstterminen. 

Under 2020 togs beslutet att döpa om FU-ridning till Pararidning. 

Lägerverksamhet 

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. Under 2020 har det 

funnits 51–55 hästar i verksamheten, fördelat på ca 50 procent ponnyer och 50 

procent ridhästar i varierande storlek. Majoriteten av dessa ägs av HSO, medan 

några få är inlånade till verksamheten. Alla hästar har haft en till två 

hästskötare som ingår i Smedstads hästskötarprogram. Förutom daglig 

hästskötsel av sin sköthäst och motionering i form av promenader/uteritter får 

alla hästskötare en introduktionskurs, samt praktisk träning och kunskap i häst- 

och stallskötsel. Två introduktionskurser för nya hästskötare har genomförts 

under 2020.  

Träningstävlingar 

Under 2020 har HSO i samarbete med LFK erbjudit medlemmar 
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Blåbärshoppningar/Pay’n Jump på anläggningen. På grund av pandemin och 

rådande restriktioner, har några tillfällen ställts in och andra planerats om till 

Öppen Bana och träningstillfällen. 

Många av LFKs medlemmar har även deltagit i de programridningsträningar 

och kortkurser med olika teman som under året genomförts, såsom exempelvis 

hoppkurs, WE-kurs och tömkörning. 

Klubbens anställda 

Linköpings Fältrittklubb är en ideell förening och har inga anställda. 

Stallvärdar 

I stallet på Smedstad Ridsportcenter har ideellt arbetande stallvärdar gjort en 

mycket god insats för trygghet och trivsel, för såväl hästar som människor 

under året. En stallvärds funktion är att finnas i stallet när det behövs för att 

hjälpa till i anslutning till lektioner 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. 

Det har funnits totalt elva stycken stallvärdar under året, men inte 

fler än åtta stycken som varit aktiva samtidigt. Behovet av 

stallvärdar har ökat under senare delen av 2020 på grund av 

pandemin då färre föräldrar har kunnat följa med som stöd. 

Bemanning har under slutet av året legat på drygt 40 timmar per 

vecka, vilket är en ökning med 30 till 40 procent jämfört med årets 

första tre kvartal.  

Schemaanpassningen av ridlektionerna, som genomfördes med 

anledning av restriktionerna, har gjort det enklare att hinna med som stallvärd. 

Då en lektion i taget startar varje halvtimma är det färre människor i stallet 

samtidigt som behöver hjälp. Barnen utvecklas och lär sig mer och hästarna är 

lugnare. 

Stallvärdskommittéen fick även uppdraget att se över möjlighet att finnas på 

plats vid tävlingar, men det har inte varit aktuellt då tävlingarna fått ställas in 

och skulle också kräva fler stallvärdar för att kunna genomföras. 

Tävling 

Tävlingsåret 2020 har varit utmanande. Restriktioner med anledning av 

pandemin har kommit sent och planerade tävlingar har planerats om och ibland 

också ställt in. Tävlingskommitténs uppdrag har varit att arrangera tävlingar i 

olika grenar och på olika nivå, mestadels dressyr och hoppning men i år har 

Stallvärd är guld värd 
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klubben även provat på att arrangera en tävling i Working Equitation (WE). 

 

De flesta inplanerade tävlingarna har ändå 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. Bedömningar som gjorts av överdomarna 

har varit mycket positiva vilket till stor del beror på alla fantastiska 

funktionärer. I år har funktionärerna haft tillgång till en Facebookgrupp 

(Fantastiska LFK funktionärer) och ett Googlerum där allt som är av 

vikt inför en tävling kommunicerats. 

 

HSO fungerar som uthyrare av anläggningen till de 

tävlingsarrangemang som klubben står för men under året har LFK 

och HSO haft ett större samarbete kring själva genomförandet under tre 

tävlingar; ”Hjärtanshoppet” i februari, WE-tävlingen i augusti och den 

traditionella dressyrtävlingen i november med finaler i Dressage Powers cuper. 

Tävlingar 2020 

Dressyr 

 4 april - Vårdressyren, lokal-och regional tävling för ridhäst ställdes in 

pga. Corona och tävlingsstopp. 

 17 okt - Östgötamästerskap och div 2 final. En regional och lokal 

tävling i dressyr för ponny genomfördes dock anpassad utifrån gällande 

restriktioner. 

 14-15 november - Elitdressyrtävling. Tävlingen anpassades efter 

rådande restriktioner och endast elitryttare fick tävla. Fokus blev på 

finalerna av LiveArena DressagePower. Hela helgens tävling sändes 

utan kostnad på DressagepowerTV. Två LFK-ekipage fanns på banan 

varav Malin Rinné på hästen Scharmeur lyckades ta en fjärdeplacering i 

klassen FEI Grand Prix Kür. 

 21 november - Höstdressyren med div 2 final. En regional och lokal 

tävling i dressyr för ridhäst fick tyvärr ställas in helt. Det ledde till att 

inte någon klubbmästare på ridhäst kunnat koras.  

 

Under hösten fanns planer på att även arrangera en klubbtävling i dressyr. 

Trots flera försök har pandemin satt hinder i vägen för detta och därför har inte 

någon klubbmästare i dressyr för lektionsryttare heller kunnat koras. 

Hoppning 

 14-16 februari - Hjärtanshoppet, nationell och regional hopptävling för 

ridhäst. Flera LFK ekipage gjorde bra prestationer bland dem Elin 

Örnell och Malin Möllerfalk som båda placerade sig i topp. 

En fantastisk funktionär 
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 15-16 mars- Hopptävlingen Folksam Ponnyallsvenska med 

laghoppning div 1 samt regional och lokal hopptävling för ridhäst. 

Tävlingen fick begränsas utifrån Svenska Ridsportförbundets 

rekommendationer och därav genomfördes endast laghoppningen under 

lördagen. 

 6 juni - LFK-cup i hoppning för lektions- och privathästar. 

Klubbtävling som fick Coronaanpassas. 

 3-4 oktober – traditionsenlig hösthoppning för ponny och ridhäst där 

även klubbmästare, Annelie Andersson på ridhästen Forsythia samt 

Miranda Rogersten på ponnyn Cezar, utsågs.  

 24 oktober, klubbmästerskap i hoppning för lektionsryttare. Miranda 

Rogersten och Bobby segrade på ponny. Clara Svedberg och Qalypso 

segrade på ridhäst. 

 

        
Klubbmästare i hoppning:  

Annelie Andersson och Miranda Rogesten 

 

Under klubbtävlingar har de lite mer erfarna medlemmarna Malin Möllerfalk 

och Annelie Andersson ställt upp som inverkansdomare, vilket har varit 

mycket uppskattat. 

LFK:s lag i allsvenskan 

Rekordmånga ryttare, sedan flytten till Smedstad Ridsportcenter, hade anmält 

sig för att tävla i lag under våren 2020. Hela fem lag vara anmälda till div 3. 

Två hopplag ponny, två hopplag ridhäst och ett dressyrlag ridhäst. Tyvärr 

genomfördes inga tävlingar på div 3 nivå vilket ledde till att våra fem lag blev 

utan sina möjligheter för lagtävlan. 

Under hösten fanns två LFK lag ute på tävlingsbanorna. Ett hopplag och ett 

dressyrlag båda ridhäst div 2. Finalerna för dessa lag var planerade till 

hemmaplan; Smedstad Ridsportcenter. Finalen i hoppning genomfördes och 

blev galet spännande, det var väldigt synd att ingen publik fick närvara. LFK 

stod som segrare på hemmaplan. Finallaget bestod av: Moa Alm på Houston 

Coeur, Filippa Langborg på Phi Phi Island, Annelie Andersson på Forsythia, 

Emma Tilly på Bella Baloubea. Tilde Sellman och Ebba Engström var också 

med i laget och tävlade under tidigare deltävlingar. 
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Dressyrlaget hann genomföra två deltävlingar med fina prestationer. Tyvärr 

fick finalen för lagtävlingen först skjutas upp och senare även ställas in helt 

pga. pandemin. 

 

Working Equitation 

Den 22 augusti anordnade Linköpings Fältrittklubb 

sin första tävling i Working Equitation (WE). Vi 

hade klasser från Lätt C upp till Svår klass 

innehållande alla tre moment, dressyr, teknik och 

speed. Två hemmaekipage deltog.  

Prestationer på bortaplan 

Trots årets pandemin har flera LFK-ekipage kunnat 

genomföra några tävlingar. På hoppsidan har LFK medlemmarna Malin 

Baryard-Johnson, Malin Möllerfalk och Daisy Pearson lyckats skrapa ihop flest 

poäng och på dressyrsidan finns Katarina Ilbäck, Malin Rinné och Sofia Möller 

som trots indragna tävlingar lyckats väl. 

Katarina Ilbäck och Malin Rinné deltog i Östgötalaget i Lag SM.  Hanna Aldin 

(Young Rider) deltog i SM i Falsterbo och Malin Möllerfalk deltog i inomhus 

SM i Trollhättan. Malin Baryard Jonsson finns med i svenska hopplandslaget 

som kvalat till OS 2021. 

 

          
Katarina Ilbäck                          Malin Baryard Johnsson 

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 WE. 

 

Körning 

LFK-medlemmarna Karin Rydman och Jonas Englund tävlar på hög nivå i 

sportkörning. Som övriga tävlingar har många tävlingar i körning ställt in men 

Hemmaryttare lyfter kaffepannan  
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Karin och hästen Fabe lyckades ändå hinna ta en förstaplacering i medelsvår 

klass under sommaren. 

Pionjär 

Ungdomssektionen Pionjär har hunnit med mycket under året trots att flera 

aktiviteter har tvingats ställas in eller genomförts i mindre format på grund av 

av rådande omständigheter. Ridsportens tio ledstjärnor och Pionjärs ledord har 

aktualiserats bl.a. på Instagram. Pionjärs blå armband med ledorden har delas 

ut till ungdomar i föreningen under medlemsveckor både i januari och augusti. 

Ungdomsaktiviteter 

Under våren anordnade Pionjärs styrelse flera mindre aktiviteter för barn- och 

ungdomar i stallet. Luciatack och filmkväll startade terminen. Under påsklovet 

anordnades äggjakt och pysseldag där regler om handtvätt och att hålla avstånd 

till varandra startades och sedans hölls i under kommande aktiviteter hela året 

ut.  

Teamwork cup (TWC), där barnen bl.a. fick göra en 

annorlunda femkamp, anordnades i maj. Det blev extremt 

lyckat. Grillkväll i augusti med brännboll.  Senare under 

hösten deltog Pionjär i klubbdagen med ponnyridning, 

käpphästhoppning och käpphästdressyr samt anordnade 

höstlovsaktiviteter med bl.a. rykttävling och pysseldag.  

Nio barn i åldern 9-13 år har tränat inför 

hästkunskapstävlingen ”Vi i stallet” ända sedan i våras. 

Tyvärr har finalen blivit uppskjuten flera gånger. 

Spökafton hade återigen väldigt många anmälningar men 

fick ställas in i sista stund pga. rådande omständigheter. 

Luciashow 

Luciashowen krönte verksamhetsåret. En på ett vis annorlunda luciashow men 

där ungefär 40 ungdomar som vanligt fick skina och visa vad de går för men 

denna gång fanns publiken hemma i soffan framför Youtube. Trots att den 

filmades och skedde helt utan publik i arenan blev det en succé och 

publikrekord med 1233 visningar på YouTube under den begränsade period 

den låg uppe.  

Sociala medier 

Under året som gått har ungdomarna visat upp sig mycket på sociala medier 

eftersom aktiviteterna under året blev färre än vanligt. 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. 

Pionjär anordnar ponnyridning 



9 

 

Utbildning 

Utbildning i klubbens regi 

Under 2020 har vi fått tänka om och tänka nytt när det gäller utbildningar. 

Utbildningskommittén har under året påbörjat arbetet med ett årshjul över de 

utbildningar som ges i klubbens regi. På grund av rådande pandemi har de 

flesta av utbildningarna ställts in under 2020. Därför har inga medlemmar i 

LFK deltagit i ULK (ungdomsledarutbildning) eller FULK (förberedande 

ungdomsutbildning). 

Några kurser har dock genomförts, bl.a. första delen av utbildningen 

Funktionsnedsättning och delaktighet där sju LFK medlemmar slutförde FU1 

på Smedstad Ridsportcenter. Den sista delen i denna utbildning, FU 3, har inte 

kunnat genomföras i sin helhet men Maja Johansson och Gith Hansson som 

arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsvariation deltog när del 1 

anordnades på Strömsholm i september.  

Även två Grönt kortkurser har genomförts på Smedstad Ridsportcenter. 13 

medlemmar gick utbildningen under våren och 18 personer deltog i 

utbildningen som hölls utifrån gällande restriktioner under september och 

oktober.  

LFK har stått som arrangör av BAS-utbildningen där 12 LFK medlemmar 

slutförde kursen.  

Under hösten har det även funnits möjlighet att som elev på Smedstad 

Ridsportcenter ta ridborgarmärket 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. När 

pandemin drog in genomfördes istället en del aktiviteter på 

nätet. Styrelsen ställde snabbt om och genomförde 

styrelsemöten först delvis digitalt för att mot slutet av året bli 

helt digitala via verktyget Zoom som köptes in i mars. Klubben 

har även lånat ut zoomkontot till HSO inför höstens digitala 

teorivecka med föreläsningar och frågestunder. 

Vi hade under våren en fototävling och öppnade sedan upp 

vårt Instagramkonto så att flera olika medlemmar kunde sprida glädje under 

vårens tuffa period. Hemsidan har hela tiden hållits aktuell och våra konton på 

sociala medier har redovisat de händelser som varit planerade eller genomförts. 

Fyra medlemsbrev har distribuerats ut till medlemmarna tillsammans med 

HSO, två under våren och två under hösten.  

 

En vinnarbild i fototävlingen 
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Träningar i klubbens regi 

Under våren anordnades ett träningstillfälle med hopptränaren Fredrik Spetz 

och under hösten genomfördes träning för division 2 lagen, i hoppning för 

Jonas Rinné och i dressyr för Inger Axelsson. 

Trygghetsarbete 

LFK:s trygghetsarbete har tydliggjorts i det trygghetsdokument 

som finns publicerat på hemsidan. Detta arbete har lett till att 

LFK som första förening i Östergötland, förärades 

trygghetsbannern som nu pryder förstasidan 

www.linkopingsfaltrittklubb.se 

Klubbkläder 

Linköpings Fältrittklubb har under året erbjudit medlemmarna att få köpa 

klubbkläder under tre tillfällen (vår, höst och jul). Kläderna har levererats av 

Profilpartner. 

 

Klubbdag och övrig verksamhet för privatryttare 

Under hösten genomfördes en klubbdag där föreläsning såväl som fyspass, 

yoga, ridning i ridhusen och käpphästhoppning erbjöds.  I december 

anordnades fri ridning för privatryttare i Smedstad Ridsportcenters fina ridhus 

under två dagar. Under senare delen av året har representanter för styrelsen och 

representanter för HSO tillsammans planerat för framtida möjligheter för 

utökad och regelbunden privatryttarverksamhet vid anläggningen. 

Samverkan       

Linköpings kommun  

Samarbetet med Linköpings kommun tillsammans med HSO har fortsatt där 

det under första delen av verksamhetsåret fokuserades främst på att åtgärda 

hagarna för ridskolehästarna. Under senare delen av verksamhetsåret har 

samarbetet främst handlat om att hålla ridskolan öppen även för äldre elever. 

Haga Stall och omsorg AB   

Haga Stall och omsorg (HSO) är det företag som sköter driften på Smedstad 

Ridsportcenter. Samarbetet mellan HSO och LFK har under det gångna året 

fungerat bra. De inplanerade gemensamma samarbetsträffarna mellan LFK och 

HSO har tyvärr varit tvungna att ställas in på grund av pandemin men tack vare 

frekvent mailkontakt och digitala möten har tre nya samarbetsavtal slutits vilka 

klargjort en stor del av förväntningarna på de två aktörerna vid Smedstad 

Ridsportcenter d v s driftsentreprenören HSO och föreningen LFK. 

Under december genomfördes två digitala planeringsmöten där 

överenskommelser inför våren 2021 fastslogs. HSO har en adjungerad ledamot 

på LFK:s styrelsemöten vilket gynnar samarbetet. Vi försöker kontinuerligt 

http://www.linkopingsfaltrittklubb.se/
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utveckla verksamheten vid Smedstad Ridsportcenter tillsammans så att den 

gynnar barn, unga och vuxna samt ridsporten i stort.   

Sponsring 

Arbetet med sponsorer har intensifierats under första delen av året då 

sponsorbroschyren aktualiserats. Möjligheten för samarbeten har breddats och 

finns även beskrivet på klubbens hemsida. Allt från profilprodukter i våra 

populära goodiebags till egendesignade hinder med företagets logotyp. Tanken 

har varit att det ska finnas något för alla som önskar stötta föreningen. 

Klubben har omarbetat överenskommelsen med HSO gällande skyltarna i 

ridhuset vilka fr.o.m. 2021 kommer att säljas som reklamplats till företag. 

Klubben och HSO samarbetar för att sälja reklamskyltar och intäkt delas sedan 

lika mellan LFK och driftentreprenören för Smedstad Ridsportcenter. 

Tyvärr har flera tävlingar ställts in, tävlingar genomförts utan publik eller med 

begränsat deltagande under 2020 och vi är då särskilt glada över att flera 

företag ändå valt att sponsra föreningen. 

Följande företag har stöttat klubben genom olika samarbetsavtal och varierade 

lösningar för att möta de behov som funnits just 2020.  

Mannersons Fastighets AB  

Emma Tillys Ridutbildning 

Swetex Städprodukter  

Agria Djurförsäkring  

Sky Hotel Apartments 

Tannefors Blommor  

One IT Partner/Canon 

Fotograf Mi Ritzén 

Hilma Winblads B&B 

Livgrenadjärmässen  

Skeda Tak & Montage AB 

Nova Trading AB 

Olsson&Co  

Werner Trädgårdsservice 

ICA Signalen  

Jenå Reklam AB 

Blomstertorget 

Murhedinfo.se 

Lejonfastigheter  

Valla Morötter 

Handelsbanken  

Optiker Almå 

PC Mobilkranar  

Ryds Bilglas  

Input Interiör  

Ronaldo´s Bread 

Östergyllen 

Rituals  

Hörnan  

CityBygg  

Coca-Cola  

Hööks  

Gula Huset  

Plantagen  

Styra 

BMR  

Bauhaus  

Wilzéns  

Blommica  

Cioccolata 

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. Ungdomssektionen Pionjär 

har fri tillgång till det ungdomsrum som finns i anslutning till stalltorget. 
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Föreningen innehar stationära datorer på klubbkansliet samt flera bärbara 

datorer för tävlings- och ungdomsverksamhet. Under året har LFK ingått ett 

avtal för att nyttja den kopieringsmaskin HSO har i nära anslutning till LFK:s 

kansli. Brandskydd vid klubbens arrangemang på Smedstad har setts över.  

Klubbens verksamhet och inventarier är försäkrade.  

Övrig verksamhet på anläggningen 

Under Smedstad Ridsportcenters tak bedrivs även Smedstad Fritids, en Öppen 

Fritidsverksamhet med hästprofil. 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 fritidselever 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.   

 

Här finns också daglig verksamhet för personer med LSS-beslut. Daglig 

verksamhetsgruppen har hjälpt till med anläggningssysslor; såsom 

ogräsrensning och hindermålning, stallsysslor; såsom mockning och sopning 

och även cafésysslor; såsom bakning och diskning. Caféverksamheten på 

Smedstad Ridsportcenter bedrivs sedan augusti i samarbete med 

Livgrenadjärmässen.  

Hinderparken 

Mitt i sommaren kröp flera medlemmar in i ridhuset för att måla om klubbens 

gamla bommar vilket ledde till att det nu finns en mycket fin hinderpark 

anpassad till såväl elittävling som träningstävlingar.  

Rasthagar Smedstad Ridsportcenter 

LFK och HSO har under 2020 arbetat för att rasthagarna på anläggningen ska 

förbättras. Ytan som finns tillgänglig för rasthagar är liten i förhållande till 

antalet hästar som finns på anläggningen. Det gör att belastningen på marken 

blir extremt hög och underlaget blir väldigt blött och lerigt under hela 

vinterhalvåret. Detta problem behöver åtgärdas med tanke på hästarnas välfärd, 

personalens arbetsmiljö och påverkan på omgivande 

miljö (risk för näringsläckage). I Länsstyrelsens 

tillståndsbeslut för Smedstad Ridsportcenter står att 

”Hagmark ska vara i sådant skick att hästarna inte 

sjunker ner i lera”. Hårt belastade hagar bör vara 

dränerade eller naturligt ha motsvarande egenskaper. 

De tre hagfållor som ligger närmast stallplanen är 

dränerade och grusade. Resten av rasthagarna ligger på 

mark som varken är dränerad eller grusad.  

  

En representant för LFK och ridskolechefen har haft flera 

möten med Lejonfastigheter och Kultur- och 

Glada hästar i sommarhagen 

på korpvallarna 



13 

 

fritidsförvaltningen under året för att planera en förbättring av rasthagarna. Att 

dränera och hårdgöra hela ytan i rasthagarna blir väldigt kostsamt, de offerter 

som Lejonfastigheter tagit in ligger på ungefär 4 miljoner kronor. Det har 

också varit oklart om kostnaden för att göra iordning hagarna ska tas av 

Lejonfastigheter eller Kultur- och fritidsförvaltningen.  

Linköpings kommun har nu beslutat om att göra en första åtgärd av hagarna 

med dränering av den del som saknar dränering, samt anlägga flera hårdgjorda 

ätplatser och utfartsvägar för att kunna fylla på foder. Arbetet beräknas starta i 

början av 2021.  

Rasthagarnas tillstånd är den enda punkt som numer ligger i vägen för att 

uppnå Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning ”Kvalitetsmärkt 

ridskola” enligt höstens besöksgrupp som för övrigt var mycket imponerade av 

den verksamhet som bedrivs på Smedstad Ridsportcenter. 

LFKs styrelse sammansättning och arbete 

Årsmötet 1 mars 2020 valdes en styrelse med följande sammansättning: 

Ordförande Maria Grundström 1 år 

Ledamöter Anna Falkström Ohlsson  

Anna Lövsén  

Lena Lange  

Christina Helmér  

Katarina Ingvarsson   

Sofie Uppman Bruce  

Eva Ankarberg 

Åsa Murhed  

Lotta Andersson  

Hanna Antamo rep Pionjär 

2 år 

2 år 

1 år 

2 år 

1 år 

1 år 

2 år, 1 år kvar 

2 år 

2 år 

1 år 

Suppleanter Malin Laudon  

Jenny Mannervik Behnan  

1 år 

1 år 

Adjungerade 

ledamöter 

Josefine Linder HSOAB 

Suppleant HSO Maja Johansson 

Caroline Korsfelt Lark 

Suppleant Lark Sanna Wilén 

 

Valberedning Anna-Carina Sandell  

Torolf Nilzén  

Cecilia Åsberg  

Gith Hansson 

 

 

Styrelsen har under året haft 16 protokollförda sammanträden.  

Det operativa styrelsearbetet sker inom olika kommittéer och ansvarsområden 

vilka under året varit: kommunikations- och marknadsföringskommitté, 

tävlingskommitté, anläggnings- och säkerhetskommitté, kommitté för 

samarbete och nätverk, sponsringskommitté, utbildningskommitté, 
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stallvärdskommitté, bidragsansvar, lagansvar, paraansvar, ungdomsansvar samt 

ungdomssektionen Pionjär. 

Medlemmar 

Föreningen hade under 2020, 863 stycken medlemmar vilket är en ökning med 

48 medlemmar sedan 2019. 

Medlemmar är fördelade enligt följande: 

 

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

Man 0 16 4 12 24 56 

Kvinna 8 261 212 167 159 807 

Okänd 0 0 0 0 0 0 

Antal 8 277 216 179 183 863 

 

Ekonomi 

Resultat- och balansräkning 

Resultaträkning 2020 

Se bilaga 1 

Balansräkning 2020 

Se bilaga 2 
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Linköping februari 2021 

Maria Grundström Katarina Ingvarsson Christina Helmér 

Anna Falkström Olsson Sofie Uppman Bruce Anna Lövsén 

Lena Lange Eva Ankarberg Åsa Murhed 

Lotta Andersson Malin Laudon Jenny Mannervik Behnan 

Hanna Antamo Esmeralda Agerhall  
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Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen kommer presenteras och läsas upp vid det digitala 

årsmötet.  

Du som önskar ta del av revisionsberättelsen i original är välkommen till Stora 

konferenssalen på Smedstad Ridsportcenter den 7 februari mellan 14.30–15.00.

  

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


