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Hej! 
Idag kollade jag kalender och insåg att nu är det nära att jag får nyckeln i min hand till 
Smedstad Ridsportcenter och det roliga äntligen närmar sig, att få träffa 
er, flytta ditt hästar och få börja den verksamheten jag så mycket 
längtar efter. Hästarna har det bra på betet och verkar ta livet med ro 
precis som en riktigt hästvila skall vara.  

Som jag skrev i det tidigare nyhetsbrevet så kommer vi att ha ett öppet hus på anläggningen 
den 1/7. Jag tänkte inte riktigt hela vägen och som tur var så fick jag ett samtal idag där det 
framkom att flera önskade sig att vi skulle ha öppet längre denna dag vilket jag borde tänkt på 
direkt. Så ni är välkomna mellan kl. 13-18 för att spana in anläggningen när den är tom. Det är 
en spännande känsla att vandra runt och fantisera om hur det kommer kännas när allt är på 
plats. Efter öppet hus kommer vi att hålla anläggningen stängd för att i lugn och ro kunna 
skruva och förbereda det som behövs inför ridskolestarten den 15/8.  

Jag får mycket frågor nu om fakturor för ridningen i höst. Eftersom ni har lagts till i grupper med 
så väldigt lång framförhållning så har era fakturor hamnat under en flik som heter inköp. När ni 
går in på den fliken kommer det att finas en rad som visar vad ni köpt och till vilken summa. Det 
finns dock inte en faktura där ännu utan den läggs till den 5/7 och då kan ni öppna den som en 
PDF och få all information ni behöver för att betala. Tyvärr har det blivit så här eftersom jag har 
lagt till er i grupperna så långt innan och fakturorna inte skall vara betala förens den 15/7. Jag 
hoppas att ni ändå kommer uppleva Horse Manager som ett positivt system och med många 
fördelar. 

Alla som arbetar på Smedstad Ridsportcenter kommer att ha en personlig mail som består av 
för.efternamn @hsoab.se. Det medför att jag från och med nu nås på följande mail 
ulrika.eriksson@hsoab.se 

Jag passar på att återigen skicka med några länkar som kan vara bra att ha 

Hemsidan: www.smedstadridsportcenter.se 

FB: https://www.facebook.com/smedstadridsportcenter/?fref=ts 

Instagram: Smedstadridsportcenter 

Profilkläder: http://www.prima4you.se/din-klubbforening/smestad-ridsportcenter-c-385-1.aspx 

Jag hoppas vi ses den 1/7 och om inte annat så ses vi när ridskolan börjar, Ulrika!  


