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Hej! 

Nu närmar sig påsken med stormsteg men först skall vi ha en kunskapsspäckad teorivecka 

tillsammans. Vi har fyllt veckan med hoppning, dressyr, färger, utrustning och sist men inte 

minst 2 tillfällen för dig som är förälder och vill lära dig mer om de praktiska i stallet för att hjälpa 

ditt barn. Schemat för veckan finns bifogat i detta mail. 

Det har blivit en miss med mailen ut till er om ersättningslektionerna när vi hade kvarka. Dessa 

lektioner ligger inlagda i Horse Manager under fliken grupper så kan ni se alla datum för resten 

av terminen. Kan ni inte rida så avbokar ni som vanligt lektionen.  

På hästfronten går det lite fram och tillbaka men några friska och några halta. Totalt sett så ser 

det ljust ut och många av våra fina hästar har börjat gå lite sakta men säkert vilket känns otroligt 

skönt. 

Det finns nu ett nytt barn/ungdomsläger v 27 med några plaster kvar till för er som inte fick plats 

på lägret v 32. Vi har tillsammans med LFK sökt pengar för ett kombinerat häst och kulturläger 

som jag hoppas att vi får möjlighet att ha. Roligt att få mixa lite och ge en bredd till våra 

barn/ungdomar.  

I nästa vecka kommer vi att starta en privatgrupp i hoppning för vår förstelärare i hoppning Lina 

Johansson. Är du sugen eller känner någon som är sugen på en regelbunden hoppträning på 

egen häst på Smedstad Ridsportcenter maila gärna till lina.johansson@hsoab.se för att anmäla 

dig.  

Tillsammans med er skulle Josefine vilja ha en ”skitkul” dag på skärtorsdagen. ”Skitkul” innebär 

att vi tillsammans försöker vårstäda till våra bästa hästar så de får rent och fint i hagar och stall. 

Till lunch bjuder vi på grillad korv om vädret tillåter annars så steker vi den inne i stället. Hoppas 

ni är många som kommer desto fler vi är desto roligare får vi. 

Jag hoppas vi ses framöver i stallet eller ute i naturen kring Smedstad det finns mycket njuta av 

här omkring, Ulrika. 
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