
Nyhetsbrev 9                  2016-07-26 

Hej! 

Nu går tiden fort och vi närmar oss med stormsteg första ridlektionen på Smedstad 

Ridsportcenter och invigningen av anläggningen. Här på anläggningen är det lite kaos just nu 

precis som det alltid är när man flyttar in, just nu letar vi efter träns till alla hästarna. Hästarna 

har kommit in och verkar trivas med livet på Smedstad de går i hage och rids för fullt. I förra 

veckan gick vi igenom alla sadlar så de skall passa till respektive häst. Än så länge är 

anläggningen inte öppen för besök men om ni tar en promenad på Tinnerö så kan man möta 

både hästar i hage och på uteritt, härligt. I vårt café börjar det komma porslin så den 15/8 kan 

den som är här köpa den första koppen kaffe och något att tugga på till.  

Det händer massor här hela tiden, men det som vi som arbetar här är mest glada för är Åke vår 

supersnabba och effektiva sopmaskin som äntligen har flyttat hit. Han är snabb, dammfri och 

lämnar ett rent golv efter sig vilket är fantastisk för alla våra axlar. Till sin hjälp har han sitt 

syskon och vi vill gärna ha hjälp med ett namn på han/hon med. Följ länken nedan och 

kommentera i kommentarsfältet på första inlägget på vår FB sidan. 

https://www.facebook.com/smedstadridsportcenter/?fref=nf 

Gissar att många av er är nyfikna på hästarna som kommit hit. Malin, Lina, Annelie, Maja och 

Josefine rider för fullt och det gör mig väldigt glad när jag får höra vilka fina ord de säger om 

hästarna och alla har nog hitta lite olika favoriter vilket är skoj. Malin har hittat minst 10 stycken 

som hon vill rida själv, Maja har inte hunnit rida så mycket ännu men Minova är en stjärna enligt 

henne, Annelie har fastnat i ponnyträsket och önskar nog att hon kunde ta en tur på Tomas, 

Lina har tagit sig en tur på hästen som har placering i medelsvår dressyr och kunde konstatera 

att man aldrig är fullärd och att det är roligt att rida alla typer av hästar. Själv så sitter jag mest 

framför datorn men ska försöka ta mig en tur någon dag jag har nämligen siktat in mig på 

Pommac en äldre herre med ett stort hjärta. 

I Horse Manager (HM) kan man nu se alla sina lektioner inför hösten om man loggar in. För att 

se lektionerna gå in under fliken grupper och tryck sedan på den grupp ni vill se. Det är ännu 

inte i fyllt när det är hoppning, teori osv. Det är även där ni sedan gör avbokning för de lektioner 

ni inte kan rida.  

Jag vet att ni är många som frågat om möjligheten att hyra skåp och nu har vi äntligen ställt 

iordning skåpsrummet. Eftersom efterfrågan har varit väldigt stor på skåp har jag satt in så 

många som möjligt vilket har medfört att det är lite trångt där skåpen står. Vi har 4 olika 

kategorier på skåp och man bokar sitt skåp genom att maila till skap@hsoab.se skriv vilket 

skåp ni önskar i första, andra och tredje hand. Priset för de största skåpet är 500 kr, för hela blå 

skåp 400 kr, för ett halvt skåp 350 kr och för de minsta 150 kr. I början kommer man bara kunna 

boka ett skåp per person och ridande. Skåpen faktureras genom HM.  

https://www.facebook.com/smedstadridsportcenter/?fref=nf
mailto:skap@hsoab.se
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Stora skåp 500 kr       Små skåp 150 kr    Halva skåp 350 kr        Hela skåp blå 400 kr 

 

Viktiga datum att komma ihåg framöver är  

15/8 Ridlektionerna börjar 

20/8 Invigning med familjedag 

21/8 Invigning med dressyrclinic för Malin Hansson, Grand Prix-ryttare 

Viktiga länkar 

www.smedstadridsportcenter.se 

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

https://horsemanager.se/pupils/sign_in?farm_id=405 

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

 

Som vanligt om ni har frågor tveka inte att höra av er, Ulrika 

 

 

 

 

Felicia 1 ”Ettan” går en sväng i ridhuset                   Intresset var högt för Åke när han kom hit  

http://www.smedstadridsportcenter.se/
https://www.facebook.com/smedstadridsportcenter/
https://horsemanager.se/pupils/sign_in?farm_id=405
http://www.prima4you.se/din-klubbforening/smedstad-ridsportcenter-c-385-1.aspx

