
8 januari 2016

NYHETER 

  
Hej! 
Nu har vintern kommit på allvar och det ny året har börjat. 2016 är året då Smedstad 
Ridsportcenter skall öppna och vi tillsammans skall få fylla denna fantastiska anläggning 
med verksamhet. Tillsammans med Linköpings Fältrittklubb, Lejonfastigheter och 
Linköpings kommun arbetar vi med att skapa något unikt. Men den kanske viktigaste 
delen för att lyckas är alla de människor så väl barn, ungdomar och vuxna som skall 
vistas på anläggningen känner sig välkomna och hemma. 
Det är ni tillsammans med oss som kommer vara Smedstad 
Ridsportcenter. Smedstad Ridsportcenter har av Linköpings 
kommun fått en logga som speglar dels hästen men även 
eklandskapet som anläggningen finns i. Jätte fin tycker jag. 
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Det är som alltid svårt att nå ut med information till alla och den osäkerheten skapar lätt 
rykten som inte alltid stämmer och genom detta brev hoppas jag att ni kan få klarhet i 
några av de frågor som ofta dyker upp. Några av frågorna togs upp på det 
informationsmöte som jag höll i december men kommer ännu en gång då många inte 
hade möjligheten att närvara denna kväll. Hjälp gärna till att sprida detta mail vidare till 
era vänner och bekanta. 


Haga Stall & Omsorg AB (HSOAB)


Har av kommunen fått uppdrag att driva Smedstad Ridsportcenter. HSOAB består av 4 
kompanjoner som alla delar en glädje för utbildnings och naturbruk på olika sätt. Vi 
tillsammans vill att Smedstad Ridsportcenter skall bli en fantastiks anläggning där 
utbildning, kamratskap och kunskap skall vara en viktig del. 


Uppdraget 


Från kommunen har HSOAB fått ett uppdrag att driva en ridskola med ett 60-tal hästar. 
Hästarna skall finnas i alla storlekar och passa så väl barn som vuxna, alltså kommer det 
i stallet stå en bladning av B-ponnys, D-ponnys samt storhästar i olika storlekar. Vi skall 
bedriva en ridskola för så väl barn, ungdomar samt vuxna. I uppdraget från kommunen 
finns det även med att vi skall driva en omsorgsverksamhet inom den gröna näringen 
vilket kan betyda prova på jobb eller daglig verksamhet i någon form.


Anläggningen


Består av 2 ridhus, 3 ute banor samt 1 stall med plats för 60 ridskolehästar inklusive 
personalens hästar. Det finns ett full utrustat 
resturang kök med tillhörande matsal samt 2 
konferensrum. Det kommer finnas omklädningrum för 
de som vistas på anläggningen och vi skall kolla över 
möjligheten att ha skåp för förvarning av ridkläder. 


Hästar


Hästar kommer att köpas in under våren och vara anpassade till verksamheten. Det 
finns idag några olika alternativ som jag håller på att titta över. Det som är klart är att 
Marsabs hästar inte kommer att följa med då Magnus skall behålla några och har sålt de 
andra. Självklar så återkommer jag så fort jag har mer information till er.
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Personal


Under första delen av 2016 kommer vi att lägga ut platsannonser för att rekrytera 
personal till anläggningen. Jag tycker det är viktigt med personal med en god utbildning 
och som är dokumenterat duktiga inom sitt område och det kommer ligga till grunden 
för vår rekrytering. I de avtal som HSOAB har med kommunen så ställer även 
kommunen krav på utbildning av den personal som skall verka vid anläggningen. 


Ridavgifter och Uppstart


Uppstart av anläggningen kommer att ske i mitten av sommaren. Den första månaden 
kommer hästar och personalen att flytta in för att bekanta sig med anläggningen och v. 
33 kommer ridskolan att starta. Priserna för att rida kommer till hösten 2016 ligga på 
senior 250 och junior 200 kr för 60 minuter.


Inskrivning 


Eftersom LFK:s medlemmar står utan sin anläggning på Ånestad har jag tagit beslutet 
att ni som anmäler i januari månad kommer att ha förtur till en plats på Smedstad 
Ridsportcenter. Vill man anmäla sig till ridskolan mailar man följande till mig,


• Namn


• Ridnivå idag, grupp nivå


• Riddag och tid


• Ålder


• LFK medlemskap


Jag har redan börjat få in en del anmälningar. Jag skriver sedan ut anmälningarna och 
försöker sätta ihop de som önskar rida i samma grupp. På Smedstad Ridsportcenter 
kommer vi inte att ha exakt samma nivå indelningssystem men jag kommer att utgå från 
det som finns idag för att ni alla skall hamna i rätt grupp. Under vårvintern kommer jag 
maila en länk till vårt ridskoleadministrativa program som ni kommer registrera er i. 
Genom detta program kommer ni sedan att kunna se alla era grupper, lektioner, fakturor 
m.m. 
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Hemsida och FB


Idag har Smedstad Ridsportcenters FB sida släpps och ni hittar den på länken nedan. 
OBS! Det finns två FB sidor för Smedstad Ridsportcenter den officiella är den med 
Smedstad Ridsportcenter logga på. Genom FB sidan kommer vi hålla er uppdaterade 
om vad som händer. I slutet på januari kommer vi att presentera en hemsidan där 
nyheter kommer att läggas ut så det blir enkelt för alla få information.


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


Vidare information


Det kommer regelbundet gå ut mail till de som skrivit upp sig att de önskar nyhetsbrev 
från oss. Jag kan idag inte säga hur ofta men räknar med att skicka efter behov och när 
det finns information som ni behöver. När hemsidan kommer igång kommer jag att lägga 
samma information som går ut på mail där och sedan finns FB där vi kommer uppdatera 
med jämna mellanrum. Är det någon som önskar att få nyhetsbreven men inte finns med 
på vår listan skicka ett mail till mig och skriv att ni önskar få nyhetsbrevet så lägger jag 
till er.


Avslutning


Jag hoppas att ni fått svar på några fler frågor och är det fler som dyker upp så får ni 
gärna höra av er till mig. Det kan tyvärr ta lite tid innan ni får svar ibland men jag hoppas 
att jag skall kunna bli snabbare på att svara på mail nu när jul och nyår är över. Som 
avslutning på detta mail vill jag skicka med er våra värde ord för Smedstad 
Ridsportcenter och jag hoppas att dessa ord skall kunna genomsyra hela vår 
verksamhet från början till slut. 


Samarbeta, Ansvar, Respekt och Glädje! 

Njut av det fantastiska vinter som Linköping bjuder på 
just nu, Ulrika!
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