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Hej! 
 

Tiden går snabbt och ytterligare några veckor har passerat. Många har haft skolavslutning och 
några har fått semester några har lite kvar innan semestern men jag hoppas att ni alla längtar 
lite till hösten ändå. Dagen med stort D närmar sig med stormsteg den 1/7 då vi får nycklarna till 
det fantastiska hus som skall inhysa så mycket kunskap och glädje framöver. Nu när alla 
arbetskamrater så väll 4-benta som 2-benta är här i Östergötland har vi haft en gemensam träff 
för att träffa varandra och se anläggningen. Jag tror att vi alla gick 
därifrån men en stor glädje över vilka möjligheter som finns 
framöver för oss som skall jobba där men också för ridsporten i 
stort och er. Jag tror att alla vi som håller på med hästar 
tillsammans kan lyfta ridsporten genom samverkan och genom 
Smedstad kanske vi kan få en bra plattform för detta.  

Jag gissar att många av er är lika nyfikna som vi som skall arbeta 
där är och därför skulle jag vilka bjuda in er till en visning av 
anläggningen den 1/7 kl. 13-16. Det kommer finna möjlighet att 
titta på anläggningen och huset innan hästar, möbler osv flyttar dit. Jag kommer finnas på plats 
för att träffa de som vill annars så kommer man kunna ströva fritt. Sedan kommer vi stänga 
anläggningen ett par veckor under den tiden vi monterar och fixar i ordning.  

Smedstad Ridsportscenter har fått en fantastiskt fin logga från kommunen och vi har fått 
förfrågan från fler håll vart man kan köpa kläder med loggan på. Vi har nu lagt upp en klädshop 
där man kan beställa de kläder man önskar. Det finns allt från pikéer, fleecejackor, varma 
jackor, västar och mössor. Basfärgen är svart och sedan har vi en super snygg grön piké som 
man kan ha som accentfärg om man vill. Fram till den 13/7 har alla som beställer 10% rabatt på 
kläderna används rabattkod Smedstad2016.  

http://www.prima4you.se/din-klubbforening/smestad-ridsportcenter-c-385-1.aspx 
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Hästarna har det bra på betet det är en underbar känsla att få se en flock hästar ströva omkring 
och se hur de skapar sig rutiner samt hur de beter sig i flocken. Jag hoppas att ni alla tar vara 
på möjligheterna när det ges att studera hästar som rör sig fritt det ger mycket kunskaper som 
du som ryttare kan ha nytta av i stallet. När hela gänget flyttar till Smedstad sedan kommer de 
få sällskap av 4 nya kamrater Lindis, Cezar, Trijol och Bristol fyra härliga arbetskamrater som 
förhoppningsvis skall lära er massor. Cezar och Lindis är även körda och det finns en tanke om 
att kunna erbjuda körning för de som är intresserade.  

På FB och Instagram kan man lätt följa oss det kommer lite bilder då och då. All information 
som behöver nå ut till så många som möjligt skickas via mail samt hemsidan. Adressen till 
hemsidan är www.smedstadridsportcenter.se 

Nu ska jag ge mig ut och kolla till hästarna för dagen och passa på att njuta av den den doft 
som gör mig lyckligast, sommarvarm häst, som vanligt hör gärna av er om det är något ni 
funderar på, 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 och 
Öppet hus 
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 
 


