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Hej! 

Trodde våren hade anlänt föra veckan och njöt av det i fulla drag men idag känns det mer som 

vinter håller på att göra comeback. Men idag spelar det inte så stor roll om det snöar eller 

regnar eftersom vi igår var klara med vår isolering i stora stallet och ridhuset. Efter 21 dagar 

med tempning varje morgon av 60 hästar så har vi nu konstaterat att det inte finns någon 

kvarka inne i stora stallet. Det medför att hästarna som står där får resa in och ut samt tävla 

igen, vilken lättnad. Hästarna som hade med sig kvarka till sjukstallet står fortfarande på 

isolering och kommer att vara fortsatt isolerade i 14 dagar. När dessa 14 dagar har gått kommer 

vi försäkerhets skull att ta prover på dem innan de får flytta in i stora stallet. Som alltid när det 

gäller olika stall skall ni vara noga med att byta kläder och tvätta händer för att minska risken för 

smittor. Tack vare personal som är observanta och noggranna har vi lyckats förhindra 

smittspridningen på anläggningen, det är skönt att arbeta med proffs som kan sin sak. 

Verksamheten har rullat på som vanligt men vi har fått flytta runt lite på teorin som varit utlagd 

under våren samt flytta runt på hoppningen framåt. Detta har mest berott på att de planerade 

hästarna som skulle gå in i verksamheten inte fått flytta in, men framåt nu kommer ni få se 

några nya mular att bekanta er med. 

Nu är det lov och i morgon kommer vi ha en dag som heter Skitkul med vår stallchef Josefine. 

Dagen kommer börja kl. 10 och avslutas på eftermiddagen. Under dagen kommer Smedstad 

Ridsportcenter bjuda på hamburgare och dagen avslutas med en härlig 5-kamp. Alla som vill 

kan vara med och några har redan anmält sig. Skulle du vilja vara med så går det bra att dyka 

upp kl. 10 i morgon. 

Våra ridläger börjar bli fulla och ni hittar dem i HM under aktiviteter. Det är jätteskoj att det har 

blivit uppskattat och vi har fått önskemål om fler läger vilket vi försöker titta på och se om det 

går att lösa. 

Linköpings Fältrittklubb har haft årsmöte och fått en ny styrelse. Ny ordförande är Lena 

Lindgren och vi tillsammans med LFK håller på att planera årets aktiviteter. Under denna vecka 

har Pionjär massor av spännande aktiviteter på gång kolla in deras Instagramkonto för mer info 

ungdomssektionen_pionjär. 

Nu ska jag kasta mig ut i vinter och rasta hundar, Ulrika. 


