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Nyhetsbrev 10                  2016-08-13 

Hej! 

Här kommer det sista nyhetsbrevet innan terminsstart. Lite senare än tänkt, men här på 

Smedstad har det varit fullt ös med allt som skall fixas inför starten. Personalen har arbetat på 

anläggningen i fyra veckor nu och fokus har varit att rida och lära känna hästarna. Den senaste 

veckan har varit lite av en provvecka, då vi har haft Pionjärs styrelse här som fått prova alla 

hästar på lektion. Annars så skruvas det för fullt och vi jobbar på att skapa ordning och reda 

inför måndag. Läs gärna detta nyhetsbrev ordentligt då det innehåller svar på många av de 

frågor vi fått via mejl, Facebook och telefon.  

Lektioner 

När du kommer till Smedstad hittar du huvudentrén (gul dörr) vid enhörningen som galopperar 

mot himlen, stallet är in till vänster i entrén. Till höger hittar du toaletter, omklädningsrum samt 

trappan upp till caféet och läktaren. I slussen som leder ut till stallet finns en informationstavla 

där bland annat dagens hästlista kommer att finnas. Inför lektionen kommer ridlärarna att tilldela 

eleverna en häst och från ca kl. 14 varje dag kan du se på hemsidan eller i HM vilken häst just 

du har fått. 

Den första lektionen har gruppen fått ett antal hästar tilldelade, var och en får göra iordning sin 

häst, men sedan byter vi i ridhuset om det behövs. Du  bör vara på plats i stallet minst 15 

minuter innan lektionen börjar för att hinna göra iordning din häst. Fem minuter innan 

lektionsstart går man ut och ställer upp i den stallgång som leder till det ridhus lektionen ska 

vara i. Ridlärarna öppnar dörren för att släppa ut de som haft lektion och släpper in de som ska 

ha lektion. På dagens hästlista står det vilket ridhus man skall gå till. Lilla ridhuset ligger på 

höger sida när man kommer ut ur stallet och det stora ligger på vänster sida.  

OBS! 

Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar.  

Första lektionen på måndag 

När vi öppnar dörrarna på måndag kommer sannolikt många nyfikna, spända och kanske lite 

nervösa barn och vuxna finnas i huset. Det kommer finnas personal på plats för att visa er rätt 

och för att skapa en lugn och trygg miljö kommer vi att stänga av läktarna under dagen, för att 

alla ska få rida i lugn och ro. Vi hoppas att alla har förståelse och respekterar detta!  

Cafét är dock öppet som vanligt.  

Första veckorna 

De första veckorna kommer lektionerna fokusera på grundövningar och grundridning. Detta för 

att ridlärarna på ett bra sätt ska få lära känna er och gruppen. Det är alltid en utmaning att få 
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nya elever och vi har nästan 450 nya elever att lära känna. Jag hoppas att ni har förståelse för 

att det kanske tar några veckor innan vi hittar rätt när det gäller nivå, utmaning och individuell 

utbildning för alla elever. 

Regler 

Vi vill att Smedstad Ridsportcenter ska vara en trygg och säker miljö, för så väl hästar som 

människor. Vi har några regler vars syfte är att bidra till detta och därför är det viktigt att vi alla 

följer dem. En av de viktigaste punkterna är: 

 Tillsammans skapar vi den anläggning vi vill ha och gemensamt är vi ansvariga för att 

hålla en trevlig och kamratlig stämning. På Smedstad Ridsportcenter är vi alla goda 

kamrater mot varandra och hästarna. Vi hjälper den som behöver oavsett vem det är. 

Läs igenom reglerna inför första lektionen, gärna tillsammans med era barn. Glöm inte: 

Ett HEJ ska vara det första du möts av 

Ett HEJ är det du säger till alla du möter 

Ett HEJ DÅ är det sista du hör 

Reglerna finns bifogade samt finns på vår hemsida under fliken ridskola, 

http://hsoab.se/ridskolan/regler%20p%C3%A5%20anl%C3%A4ggningen.html 

Skåp 

På anläggningen finns ett antal skåp till uthyrning. I förra utskicket missade jag att skriva att 

skåpen hyrs ut på terminsbasis, skicka ett mejl till skap@hsoab.se om du är intresserad. 

Skåpen står i ett rum in till höger på anläggningen. Du måste ta med eget hänglås.  

Horse Manager 

Många hör av sig med frågor om Horse Manager (HM). Jag försöker att nedan lista vad ni kan 

göra i HM och vilka smarta funktioner som finns för att underlätta för er.    

 Fakturor: Alla fakturor från oss skickas via HM. När vi lägger till er i grupper så hamnar 

gruppen i varukorgen och den är då röd. Inom sju dagar kan man gå in i varukorgen och 

välja delbetalning om man vill. Efter det skapas en faktura som flyttas till fliken inköp. Här 

sparas alla dina fakturor.  

 Lektioner: Under fliken grupper ser du dina grupper. Om du klickar på gruppen kommer 

alla lektioner för terminen upp med datum och tid, än så länge ser ni inte vilken gång det 

är teori. Här kan du också avboka lektioner och du kan redan nu avboka lektioner som 

du vet att du inte kan delta i. För att boka en igenridning loggar du in i HM, under grupper 

kommer det stå hur många igenridningar du har. Där finns också en scrollista med 

http://hsoab.se/ridskolan/regler%20p%C3%A5%20anl%C3%A4ggningen.html
mailto:skap@hsoab.se
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förslag på grupper att rida igen i. Du får bara förslag på grupper med samma nivå eller 

lägre än din egen. Igenridning sker i mån av tid och plats.  

 

Jag hoppas att ni skall tycka att HM gör det enklare att rida hos oss och ge er ett 

mervärde. 

Linköpings Fältrittklubb 

Vi som jobbar på Smedstad har fått förmånen att samarbeta med Linköpings Fältrittklubb (LFK). 

En klubb med anor från 1900-talets början. Klubben kommer att ha sitt kansli och stora delar av 

sin verksamhet på anläggningen. Ridsporten är unik på så sätt att alla föreningar anslutna till 

Svenska Ridsportförbundet måste också ha en ungdomssektion. Ungdomssektionen i LFK 

heter Pionjär och alla LFKs medlemmar under 25 år är automatisk också medlem i Pionjär. 

Pionjär drivs av en ungdomsstyrelse som väljs vid årsmötet. Styrelse håller bland annat i en 

fantastisk julshow som i år kommer ha premiär i vårt stora ridhus. Alla som rider på Smedstad 

skall vara medlemmar i LFK och det blir ni genom att följa länken nedan och betala in 

medlemsavgiften. Det är viktigt att vara medlem i LFK eftersom ni då är försäkrade för 

eventuella olyckor i samband med träning eller tävling. Ni som ridit på Ånestad tidigare är redan 

medlemmar. Från och med nästa termin kommer man kunna köpa sitt medlemskap direkt i HM 

vilket kommer underlätta administrationen för oss alla. 

http://www.linkopingsfaltrittklubb.se/Klubben/Medlem/ 

Rökning, droger och alkohol 

Ridning är en idrott, precis som fotboll eller orientering, som kräver god fysik och kondition. För 

att kunna prestera på topp krävs att man tar hand om sin kropp och vi arbetar aktivt för att 

minska användningen av tobak, alkohol och droger. Till exempel har vi beslutat att Smedstad 

ridsportcenter är en helt rökfri anläggning. Om du behöver röka ber vi dig att gå ner på stora 

grusparkeringen vid infarten. Detta för att inte utsätta våra besökare eller hästar för passiv 

rökning. Jag passar på att tacka för hjälpen redan nu och tror att ni alla kommer respektera 

detta. Hjälp gärna oss att upplysa de som inte nåtts av informationen på ett trevligt sätt.  

Hästskötare 

Det är många som undrat om det kommer vara möjligt att bli hästskötare på Smedstad 

Ridsportcenter. Absolut, Smedstads hästskötarsystem ingår i utbildningsprogrammet och målet 

är att de som ingår ska få fördjupade kunskaper om hästar, ridning och skötsel. Den som är 

skötare kommer tillsammans med vår personal ansvara för skötsel av häst och utrustning, 

erbjudas möjlighet att rida ut i skog och mark under veckorna och även delta i arbetet i stallet 

på helgerna. Vi kommer att erbjuda extra utbildningstillfällen inom olika områden och också 

chans att tävla med sin sköthäst om det är möjligt utifrån ordinarie verksamhet. 

Det vi förväntar oss av deltagarna i skötsystemet är att man kan vara i stallet tre gånger i 

veckan för att se till sin häst. Om deltagaren är under 13 år måste en förälder alltid följa med på 

det tilldelade helgarbetet i stallet samt vid uteritt. Vi förväntar oss också att du följer de regler 

som finns på anläggningen och att du är en förebild och en god representant för verksamheten. 

http://www.linkopingsfaltrittklubb.se/Klubben/Medlem/
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Den som erbjuds en plats i skötsystemet kommer att få gå en skötkurs på ca 20 timmar med 

mig och sedan skriver vi ett kontrakt där det blir tydligt vad man kan förvänta sig och vad som 

gäller. För att kunna bli del av skötsystemet måste du rida på ridskolan och betala 

hästskötaravgiften på 500 kr per termin som faktureras genom HM. Avgiften faktureras när du 

fått en häst tilldelad. Anmäl ditt intresse till hastskotare@hsoab.se med namn, ålder och ridnivå. 

Det kommer inte vara först till kvarn som gäller, utan ett par veckor in på terminen kommer vi i 

personalen att para ihop hästar och elever som vi tror kommer trivas tillsammans.  

Café 

Vårt fina café öppnar på måndag 15/8 i samband med övrig verksamhet. Cafét erbjuder bland 

annat smörgåsar, fikabröd, varm & kall dryck, glass och godis. Det är öppet alla dagar då vi har 

verksamhet, men håll gärna utkik på Facebook för aktuella öppettider och happenings. Du kan 

betala med kort eller kontanter.  

Vårt café behöver ett namn och vi ber om er hjälp! Skicka in ditt bästa namnförslag till 

cafe@hsoab.se innan 31 augusti. Vinnarförslaget belönas!  

Kläder 

Jag får mycket frågor om våra profilkläder och hur man kan beställa dem. Nedan kommer 

länken till beställning sidan. 

http://www.prima4you.se/din-klubbforening/smedstad-ridsportcenter-c-385-1.aspx 

Invigningen 

Nästa helg kommer den stora invigningshelgen gå av stapeln. På kommunens hemsida kan du 

uppdatera dig med information om program och tider. Det kommer också en bilaga med Corren 

under början av nästa vecka. Varmt välkomna under helgen! 

http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-bad/arenor-och-

idrottsanlaggningar/ridhus-och-stall/smedstad-ridsportcenter/  

 

Nu väntar två långa dagar innan jag äntligen får börja träffa er på Smedstad Ridsportcenter, 

Ulrika 

 

 

 

 

mailto:hastskotare@hsoab.se
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