
Nyhetsbrev 5                    2016-05-20 

Hej! 
Tiden den går och vi närmar oss mer och mer inflyttning på Smedstad Ridsportscenter vilket 
känns härligt. Igår var jag uppe på anläggningen och fick prova gå på underlaget i ridhuset nu 
är det bara häst och ryttare som saknas. Som jag tidigare har berättat om har vi köpt hästar och 
i torsdags var Malin och jag iväg och provade två hästar till, förhoppningsvis så kommer de 
flytta till anläggningen i juli. Rekryteringen av personal är snart klar och i detta nyhetsbrev 
kommer jag presentera två medarbetare till. 

Först ut har vi vår förste lärare i hoppning Lina Johansson. Lina har en Hippolog- 
kandidatexamen från SLU och har sedan läst vidare till naturbrukslärare. Lina tävlar i hoppning 
och genom hennes kunskaper och erfarenheter inom utbildning både för elever och hästar 
kommer hon att bidra med en hög kvalitet mot både hoppning och pedagogik. Lina har tidigare 
arbete på Vreta skolan. 

 

 

 

 

  

Nästa person i gänget på Smedstad Ridsportscenter är ett bekantansikte för många av er 
Annelie Andersson. Annelie har arbeta i många år på Ånestad och har en gedigen erfarenhet 
av undervisning och träning av hästar. Idag arbetar Annelie hos Siri Swärd. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Det känns otroligt roligt att ha få möjligheten att rekrytera den personalstyrka som vi har idag 
och i nästa vecka kommer de sista medarbetarna att presenteras för er. Jag tycker det känns 
otroligt stimulerande och roligt att får arbeta med så kompetenta och välutbildad människor med 
lång erfarenhet från branschen och min förhoppning är att vi tillsammans ska skapa en ridskola 
med högt kvalitet och säkerhet.  

Några andra nyheter 

Hästskötare 

Att vara hästskötare är en spännande utmaning och på Smedstad vill jag att den som är 
hästskötare skall lära sig mer om hästar och ridning. Hästskötarna kommer vara en del av ett 
utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet skall ge möjligheten att skaffa sig bra erfarenheter 
om man på sikt vill skaffa egen häst eller om man bara vill lära sig mer. Som hästskötare ges 
du möjligheter att rida ut på din häst under veckorna, vara en aktiv del i stallet och lära dig mer 
om hästen och dess skötsel. Du kommer genom utbildningsprogrammet utvecklas och 
förhoppningsvis skaffa dig en ny bästa vän i din sköthäst. Det kommer att komma mer 
information inom kort och hur man anmäler sig för att kunna vara en del av detta program.  

Inriktningsgrupper 

På Smedstad vill vi erbjuda en möjlighet för alla ryttare att kunna utveckla sin ridning utifrån 
sina individuella förutsättningar och mål. Vi har fått förfrågningar om att man vill rida två gånger 
i veckan och utveckla sig extra inom en hoppning eller dressyr därför har vi valt att starta 
inriktningsgrupper. Inriktningsgrupperna är till för dig som utöver din ordinarielektion vill rida en 
gång till i veckan och fördjupa dig inom hoppning eller dressyr. Det är ett begränsat antal 
plaster till dessa grupper gör en anmälan i Horse Manager under kö om du vill vara med. 
Inriktnings-grupperna är öppna för alla som rider från nivå 6 och uppåt. 

Det blev ett lite längre nyhetsbrev denna gång och jag hoppas ni fått till er mer information som 
ni tycker är intressant. Just nu händer det mycket saker och det är väldigt roligt att få se hur allt 
trillar på plats och jag hoppas jag snart kan ge er mer information om vad som händer och sker 
både med personal, hästar och anläggning. 

Hoppas ni får en fantastisk helg, Ulrika! 

Länkar till våra sidor        

www.smedstadridsportcenter.se 

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

 

Lite datum som kan vara bra att känna till 

31/5 Hästarna kommer till betet  
1/7 får vi tillträde till anläggningen. 
18/7 börjar alla personal och hästarna flyttar in 
15/8 Ridskolan börjar  
19,20,21/8 Invigningshelg 
27-28/8 Regionala hopptävlingar med Linköpings 
Fältrittklubb 
 


