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Hej! 

Solen strålar och gräset växer för fullt på sommarbetet för hästarna och terminen närmar sig sitt slut. 

Denna termin har haft sina höjdpunkter men också sina lite tyngre perioder. Att drabbas av kvarka var 

ingen höjdpunkt men med hjälp av er och personalen löste vi även det tillsammans på ett fantastiskt 

sätt. Några hästar har tillkommit och några har fått lämna oss av olika orsaker under terminensgång just 

nu håller vi på att se över hästarna inför nästa termin för att kunna komplettera med några till inför 

hösten. Hästarna som är det viktigaste vi har kommer få en lång och härlig semester tillsammans på 

bete och förhoppningsvis få många lata dagar ihop för att komma tillbaka pigga till hösten igen. I 

sommar har vi ett gäng ridläger och det finns fortfarande platser kvar på några läger bland annat ett 

ungdomsläger v 27 dagtid. Passa på att boka in er på en vecka fylld med häst och hästkunskap. 

När terminen nu närmar sig sitt slut är det dags att säga upp sina platser för de som vill göra ett uppehåll 

i ridningen nästa termin sista dagen för det är 25/5. För att säga upp sin plats mailar man till 

info@hsoab.se skriv namn på den som skall sluta och vi blir extra tacksamma om ni vill skriva varför 

med så vi lättare kan utveckla ridskolan. Till nästa termin kommer några grupper att få byta plats och 

dag för att få ihop alla grupper på ett bra sätt. Vi kommer så fort det är klart maila och ta kontakt med de 

grupper som kommer få byta dag. Om det skulle bli så olyckligt att dagen eller tiden inte passar så 

försöker vi hitta en ny grupp som passar er bättre.  

Framåt, så kommer jag att vara tjänstledig ett tag från Smedstad Ridsportcenter och min tjänst som 

ridskolchef. Det kommer inte innebära så stora förändringar för er alla utan personal som finns i huset 

kommer fortsätta ta hand om er och utveckla era häst & ridkunskaper på ett fantastiskt sätt. Jag 

återkommer ofta till det att Smedstad Ridsportcenter hade inte varit eller blivit så bra utan er alla och 

personalen som verkar i huset, det är vi tillsammans som är Smedstad Ridsportcenter. Har ni frågor eller 

funderingar kring detta kan ni maila eller ringa David Wenhov som är VD på Smedstad Ridsportcenter 

på david.wenhov@hsoab.se eller 070-384 2467. 

Till helgen går den först SM tävlingen på Smedstad Ridsportcenter. Lördagen är det hoppning på 

schemat och söndagen bjuder på dressyr. För att se fullständigt program följer ni länken nedan 

https://www.facebook.com/events/803760096458858/ .Undrar ni något om evenemanget så kontaktar 

man Linköpings Akademiska Ridklubb, Linnea 076-1061826. 

På lördagen kan man samtidigt gå på familjedag med Linköpings Fältrittklubb och för det evenemanget 

följer ni länken nedan 

https://www.facebook.com/events/1336214309797336/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[

%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5

C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%2

2has_source%22%3Atrue%7D 

Nu ska jag sätta upp sarg dekorationen i ridhuset så det blir extra fint inför helgen, Ulrika! 
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