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Hej! 
Solen skiner och fåglarna kvittrar vilket fantastisk vårväder vi har. Igår hade Linköpings 
Kommun, Linköpings Fältrittklubb, Lejonfastigheter och Haga Stall & Omsorg avslutning på ett 
gemensamt projekt vi haft om Smedstad Ridsportscenter. Tack vare kommunen som har provat 
att driftsätta Smedstad genom en rad träffar har vi hunnit lära känna varandra, utveckla frågor 
samt kunnat fånga upp kluriga saker och problem i god tid vilket kommer göra igångsättningen 
av anläggningen och verksamheten smidigare. Som avslutning på hela projektet fick vi göra en 
löpsedel vart Smedstad är om 5 år i min grupp vända vi på det och skrev om vart Linköping är 
om 5 år med häst. Med den tanken hoppas jag att vi tillsammans alla ridsportintresserade, 
verksamma på olika ställen och föreningar kan hjälpas åt att sätt Linköpings till en 
hästhuvudstad. 

 

 

Ett stort tack till kommunen som gett oss denna möjlighet att få börja tillsammans på ett positivt 
och bra sätt.  
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Det jag gissar ni är mest nyfikna på är våra två nya medarbetare som blivit klara. Ni ser dem på 
bilden nedan. 

 

Det är Josefin Linder utbildad Hippolog som har varit verksamhetsansvarig på olika ridskolor 
runt om i Östergötland. Josefin är C-tränare i dressyr och kommer arbeta som stallchef på 
anläggningen. Att få en erfaren och kunnig stallchef känns otroligt värdefullt.  

Den andra ni ser är Maja Johansson utbildad ridlärare lever 2. Maja är en erfaren ridlärare och 
har drivit eget företag med inriktning på ponnyverksamhet. Maja kommer förutom att vara 
ridlärare ha ansvaret för att rida och utveckla de mindre hästarna på Smedstad Ridsportscenter.  

Inför hösten kommer personalgruppen se ut så här. Malin Hanson förste lärare i dressyr, Lina 
Johansson förste lärare i hoppning, Josefin Linder stallchef, Maja Johansson ridlärare, Annelie 
Andersson ridlärare samt Ulrika Eriksson ridskolchef. Vilket härligt gäng vi kommer bli och så 
mycket kunskap vi vill dela med oss av till er alla.  

Personalen kommer börja på anläggningen 18/7 för att lära känna hästarna och anläggningen 
inför starten av ridskolan den 15/8. 

Har ni några frågor eller funderingar tveka inte att 
höra av er till mig, 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 
 


