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Hej! 
Nu händer det mycket på en gång vilket är fantastiskt roligt och nyhetsbreven kommer komma 
lite tätare ett tag framöver så ni alla vet vet vad som händer. Vi har nu blivit klara med 
hästköpen och har glädjen att få presentera följande gäng. 

 

 

 

 

 

 

En bild på några av hästarna 

Störst i gänget är Ernesto med en mankhöjd på 175 cm sedan har vi Argentina, Bambina, Cin, 
Codoz, Darkella, Dantina, Dimant, Joe, Kipra, Marcus, Myra, Pommac, Randy Red, Schaina, 
Taz, Zunki, Aladin, Dancing, Coleen, Cornelia, Curry, Dream, Felicia 1 & 3, Larry, Linus, 
Mandy, Mickel, Millie, Minova, Smurfan, Sune, Tindara, Zizzie och sist samt definitivt minst 
Tomas med sina 75 cm. Mellan den största och den minsta finns sedan en rad olika storlekar 
med fördelningen 17 stor hästar och 20 ponnys i olika kategorier. Det känns väldigt skönt att ha 
köpt en grupp hästar som gått tillsammans under många år och som är vana vid varandra samt 
att vara goda läromästare. Tillsammans med personalen kommer hästarna att flytta in på 
anläggningen i mitten på juli och kommer sedan lära känna varandra inför uppstarten, vilket ger 
en bra start för alla när terminen drar igång den 15/8 2016. 

 

 

 

Tomas minst i gänget 
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Jag har nu snart ringt 250 samtal och några återstår fortfarande innan jag fått kontakt med alla 
som anmält intresse inför hösten. Det finns fortfaraden gott om plaster kvar och jag räknar med 
att alla som vill kommer få en plats. När det gäller personal så kommer vi snart kunna 
presentera nästa teammedlem för er. 

Som avslutning tycker jag det är viktigt med bra och korrekt information till er och hoppas att vi 
tillsammans kan hjälpas åt att sprida alla nyheter som kommer nu till varandra. Om ni funderar 
på något eller känner er osäkra slå gärna en signal eller släng i väg ett mail så försöker jag 
svara eller återkomma så snart jag kan. Nedan kommer länkarna till vår hemsida samt FB. 

www.hsoab.se  

https://www.facebook.com/smedstadridsportcenter/  

 

Tills vi hörs snart igen njut av vårens värme och solen, Ulrika 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


