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Hej! 

Sitter och tittar på en gran, längtar till julafton som snart är här. Julen en fantastisk tid på året 

det enda som saknas just nu är snö. Som Jämtlänning har jag inte tillbringat många jular utan 

snö och jag hoppas att även denna jul skall bjuda på ett vackert vitt täcke på marken. I år är 

första året som vi tillbringar på Smedstad Ridsportcenter och alla stall har olika jultraditioner. 

Tillsammans med ett gäng ungdomar har vi spånat om julen på Smedstad Ridsportcenter och 

jag vill bjuda in er som vill och kan till en julaftons morgon/förmiddag på Smedstad med ridning 

och gröt. Vi samlas i stallet på morgonen och fixar, pysslar och myser sedan ger vi oss ut i 

pudersnön och rider. Skulle det inte vara snö så rider vi en enkel julaftonshoppning eller uteritt 

tillsammans. Skriv gärna upp er på listan i stallet som kommer upp imorgon onsdag om ni vill 

vara med eller skicka ett mail. Under jul och nyår kommer vi att ha öppet i stallet mellan ca kl 8-

15 förutom julafton och nyårsafton då vi stänger redan kl. 12. Ni är välkomna och när ni vill 

under dessa tider för att mysa, prata eller hänga.  

Nästa termin 

Det har blivit en ändring i nästa termins start och den är flyttad till den 8/1 i stället för den 2/1 då 

jag och alla vi som jobbar tycker att våra hästar behöver få lite längre lov och vila inför vårens 

termin. Om man loggar in i HM kan man nu se sin grupp och vilka dagar lektionerna går under 

våren. OBS! Några grupper ha flyttad tid inför våren. 

Hästar 

Under hösten har vi lärt känna våra fina hästar och vi som dagligen arbetar med hästarna pratar 

ofta om hur fina de är. Tyvärr är det alltid så att vissa individer inte trivs eller inte har klarat 

flytten ner till oss så bra. Vi har haft några som under hösten lämnat oss och jag tillsammans 

med första lärarna håller nu på att leta efter nya hästar som passar i verksamheten och kan 

erbjuda er en utmaning, utveckling samt vara en trivsam kamrat att umgås med. 

Summering av året på Smedstad Ridsportcenter 

Att starta upp en sådan stor anläggning som har skett under hösten har varit otroligt roligt och 

en utmaning för oss alla som arbetar här. Vi har alla lärt oss massor under hösten om tex. 

anläggningen, hästarna och rutiner. Alla kommer vi från olika arbetsplatser och tillsammans 

försöker vi ta det bästa från alla ställen och utveckla den hos oss. Vissa saker har blivit 

överförväntan under hösten och några saker behöver justeras eller göras om lite för att bli så 

bra som vi önskar att det skall vara.  Tyvärr så har jag missat att informera er om saker eller 

varit otydlig i viss information som gått ut, vilket inte är bra och inför nästa termin hoppas jag att 

kunna ge bättre information till er alla. Nedan kommer ett förtydligande av några saker som 

uppfattats som oklart.  
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 Igenridningar, som vårt ridskoleavtal säger så får igenridningar ske i mån av tid och 

plats. Igenridning styrs genom HM och läggs ut efter antalet avbokade elever, hästarnas 

belastning och nivåer samt hur många igenridningar varje grupp kan ha. Igenridningar 

kan avbokas fram till kl. 12 samma dag men också avbokas långt innan. Igenridning kan 

bokas fram till 13 samma dag och upp till 14 dagar framåt vissas de lediga platserna som 

finns. Igenridningar är personliga och kan inte flyttas mellan olika elever. Jag hoppas att 

det har förtydligat lite vad som gäller. Under hösten har det upplevts svårt att få 

igenridning vilket säkert har påverkats av en rad olika faktorer och vi kan aldrig lova att 

man kan rida igen sina gånger utan erbjuder möjligheten i mån av tid och plats. 

 Priser. Inför våren har vi prisjusterat grupperna med mellan 7-9 kr. Tyvärr så missade jag 

att informera några grupper som gick upp till 60 minuters ridning från 30 min att deras 

grupp fick en helt ny prissättning beroende på att de får mer lektionstid tillsammans med 

ridläraren. Inför nästa termin skall jag försöka att kontakta berörda grupper i god tid så de 

är förbereda på detta. Det har också kommit från många håll att man tycker vårens 

faktura har ökat mycket det beror på att vårterminen är mellan 2-5 gånger längre för de 

flesta och priset för varje termin baseras på just den gruppens antal ridtillfällen.  

 Nivåer. Under hösten har ridlärarna arbetat fram vårens nivåsystem som kommer gälla 

framöver på Smedstad Ridsportcenter. Det kommer göra att några grupper kommer få 

nya nivåer och vårt mål är att det skall bli tydligare och bättre för varje nivå vad man skall 

lära sig och kunna. I varje nivå innefattas även teori som är en minst lika viktigdel för att 

bli en bra ryttare. Nivåerna skall renskrivas och sedan kommer de att komma ut på till er 

så ni kan läsa och se. 

Samtidigt som det skett en del missar i kommunikationen så har hösten varit fantastisk och det 

är otroligt vad mycket man tillsammans kan åstadkomma på så kort tid. Så jag tänkte som 

avslutning lista några av alla dessa roliga och fantastiska saker som hänt. 

 Stämningen som vi alla skapar tillsammans och den gör att det finns en värme och en 

glädje hos här som smittar av sig på alla. 

 Samarbeten. HSOAB & LFK har hittat finns samarbetsformer och Linköpings Kommun 

med Kultur och Fritidsförvaltningen varit en fantastisk samarbetspartner för oss alla. 

 Hästarna kan jag inte med ord berömma nog, de är fantastiska. 

 Er alla! Alla nya kontakter och personer som tillsammans träffas och utvecklas, lär känna 

varandra och hittar nya vänner kanske för livet eller för ett tag. 

 Sist men absolut viktigast all personal som befinner sig på anläggningen, så väl våra 

duktiga ridlärare som vaktmästare och kafépersonal utan er skulle det inte finnas något 

Smedstad Ridsportcenter för oss andra att vistas på. Ni är fantastiska! 

Jag vill som avslutning önska alla er en God Jul & Ett Gott Nytt År så möts vi 2017 

igen både avsuttet och uppsuttet, Ulrika, Otto, Ester på kontoret! 
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