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Hej! 

Då var det dags för en ny termin på Smedstad Ridsportcenter med allt vad det innebär. Detta 

nyhetsbrev kommer bli kort och sedan kommer jag att skicka ut ett längre till alla i slutet på 

nästa vecka. Det som kommer nästa vecka kommer innehålla scheman för terminen m.m. 

Några nyheter inför denna termin  

• Det kommer finnas två grupper i veckan riktat till dig med egen ponny/häst som vill 

komma hit och träna. I gruppen kommer ni att vara 6 stycken och du har din plats för 

hela terminen. Malin kommer att ha en i dressyr och Lina kommer ha en i hoppning. Är ni 

intresserade av en plats eller mer info maila till mig så vidarebefordrar jag mailet till den 

som ska ha gruppen. 

• Till sommaren kommer vi ha ridläger på anläggningen och jag hoppas att inom en snar 

framtid kunna släppa nivåer och veckor. Men det kommer finnas något för alla. 

• Under våren kommer det finnas massor av aktiviteter på helgen och vi börjar den 19/1 

med en Payn Jump. 

• Fler nyheter kommer längre fram. 

Som jag tidigare skickat ut så startar terminen den 8/1 och slutar den 22/6 2017. När ni loggar 

in i HM och går under fliken grupper kan ni se alla era lektioner och vilken ridtid ni har för våren. 

Många grupper har fått justerat sin tid då vi har lagt om schema så grupperna skall starta och 

sluta samtidigt vilket innebär att det blir lättare att tilldela hästar och inte lika rörigt mellan 

ridhusen.  

Cafét kommer öppna igen nu när verksamheten går igång och det finns nu färdiga matlådor 

som är frysta att köpa som vår kock Kristofer har lagat. Ett enkelt sätt att få i sig bra mat innan 

eller efter ridning.  

Det kommer ett nytt nyhetsbrev snart igen och jag lovar att det blir längre och med mer 

information, Ulrika! 

 

PS: Glöm inte våra värdeord för verksamheten Samarbete, Ansvar, Respekt, Glädje samt att 

säga HEJ till de ni träffar, tillsammans gör vi Smedstad Ridsportcenter! 
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