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Hej! 

Nu är snart november slut och advent kommer i full fart och med det Pionjärs första julshow på 

Smedstad Ridsportcenter den 10/12. Jag har hört på ryktesvägen att Pionjär gör fantastiska 

julshower så den vill ni inte missa. Det går att köpa biljetter redan nu i caféet så slipper du köa 

på den stora dagen. Vi har i helgen klarat av våra första Payn Jump för externa ekipage och en 

blåbärshoppning för våra egna hästar och ryttare. Det är med glädje jag stod på banan på 

blåbärshoppningen och tittade på våra duktiga ryttare samt fina hästar. Det var också väldigt 

kul att se alla anhöriga som var här denna dag och fikade samt hejade fram de som red. Ett 

extra stort tack till alla som var funktionärer under dagen utan er hade det inte gått så snabbt 

och smidigt. Den 17/12 är våra planer att ha en julklappshoppning tillsammans med LFK för 

lektionsryttare. 

Linköpings Fältrittklubb är klubben på Smedstad Ridsportcenter och vi tillsammans skapar och 

kommer skapa framtiden tillsammans på Smedstad. Till nästa år söker LFKs styrelse nya 

styrelsemedlemmar som tillsammans med mig vill fortsätta att utveckla vårt fantastiska 

ridcenter. Känner du att du kan bidra genom att sitta i styrelsen eller vara delaktig på annat sätt 

maila gärna till mig så snart som möjligt, tillsammans ska vi sätta Smedstad Ridsportcenter på 

kartan som en av de bästa anläggningarna i Sverige. 

Till lite mer fakta om vad som gäller framöver. 

Sista dagen för uppsägning av din plats hos oss till nästa termin är idag och ni mailar till 

uppsagning@hsoab.se. Skriv gärna ner varför ni vill sluta hos oss så kan vi fortsätta utvecklas 

och förbättra oss. Vill du rida kvar så behöver du inte göra något du behåller din plats och de 

grupper eller personer som skall byta dag kommer jag att kontakta. Justeringar av tider under 

samma dag kommer ni se i HM. När jag har lagt till grupperna och er kommer det ett mail att ni 

har något i varukorgen att hämta och önskar ni delbetala så har ni 7 dagar på er att logga in i 

HM och välja delbetalning. Till våren kommer priserna att justeras med ca 7-9 kronor per 

lektion. Vårterminen kommer att börja den 2/1 2017 och slutar den 22/6 2017.  

Under hösten har vi trimmat in oss med hästarna och generellt så är vi fantastisk nöjda med 

våra fina hästar, tyvärr som det alltid är med levande djur så händer det saker både ålderdom 

men även skador. I höst har Diamant och Zizzi lämnat oss och som det ser ut just nu kommer 

även Aladin att lämna oss. Det är alltid svåra beslut att ta och vi som arbetar på Smedstad 

försöker alltid att hitta det bästa för den enskilda individen.  

Denna vecka så är brandmännen från Lambohovs brandstation hos oss och hälsar på vilket 

känns tryggt och bra att det känner till våra lokaler. Det som ofta kommer upp är vilken stor 

anläggning vi har och hur många vägar ut det finns och därför vill jag be er att ni själva tittar 

över anläggningen när ni är där men också tittar runt tillsammans med era barn. Skulle det ske 

en brand så är återsamlingsplatsen domartornet på stora hoppbanan och berätta hur viktigt det 
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är att man går ditt och inte gömmer sig någonstans.  Vid brand så kommer det att finnas hästar 

i lokalerna och hästarna lämnar man och tar sig ut så får sedan brandmännen tillsammans med 

personalen ta ett beslut hur man skall rädda dem. Även om risken inte är så stor att det skall 

börja brinna så är det alltid bra att prata igenom hur man skall agera, vart man skall samlas och 

hur viktigt det är att inte försöka rädda hästarna. 

Som avslutning så vill jag skicka med vilken energi det ger att träffa er alla i stallet och vilken 

glädje det sprider när så många kan vara tillsammans och utvecklas tillsammans, Ulrika och c/o 

på kontoret 

PS: Har ni svårt med julklapp spana in shopen för Smedstad Ridsportcenters kläder 

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