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Hej! 

I stallet hänger fortfarande girlangerna kvar på Primos box och vi alla känner oss fortfarande lite 

extra upprymda och glada efter Malin och Primos fina framgångar på SM för några veckor 

sedan! Tänk att de gick till final! Och tänk att det gick så bra att de slutade på en finfin 8:e plats! 

Vilken prestation!  

Som ni vet kommer Ulrika vara tjänstledig framöver och därför har vi organiserat om lite i 

personalstyrkan. Josefine som tidigare varit stallchef, kommer nu även gå in som tillförordnad 

ridskolechef. Maja Johansson kommer utöver sin ridlärarroll ta över mycket av det 

administrativa arbetet och kommer vara den som oftast svarar på mejl och telefon. Annelie, 

Lina, Gith och Malin fortsätter förgylla kvällarna i ridhuset, Gun-Britt träffar ni i caféet, Isabelle 

jobbar på i stallet samt med städning av anläggningen och Clarence fortsätter som 

vaktmästare. David, vår VD kommer synas mer i huset och tillsammans med oss jobba med att 

utveckla verksamheten framåt.  

Just nu jobbar vi för fullt med planeringen inför höstterminen som startar den 14 augusti. En del 

grupper har i dagarna fått mejl om ny ridtid och / eller riddag. Har du inte möjlighet att rida på 

din ”nya” tid, är vi tacksamma om du hör av dig så fort som möjligt så vi kan försöka hitta en 

alternativ grupp till dig.  

I helgen har vi fått hem två nya ponnyer, ”Balou” och ”Cillen” till oss från Trelleborg. Kom gärna 

förbi och titta på dem!  

Vecka 26, 27, 31 och 32 har vi ridläger för olika åldrar och nivåer, kvällskurser och 

sommarfritids på anläggningen. Det finns ströplatser kvar på några ridläger, gå in på 

Horsemanager och anmäl dig om du vill vara med!  

I början av höstterminen kommer det bli en ny hästskötarutbildning för dem som vill bli 

hästskötare. Ni som redan mejlat att ni vill börja sköta kommer att bli kallade. Är du sugen på att 

bli hästskötare till någon av våra fina skolhästar men inte redan anmält ditt intresse, gör du det 

genom att skicka ett mejl till hastskotare@hsoab.se  

Förutom ridskolan, LFK-tävlingar, Pay´n jumper och liknande har vi en hel del andra spännande 

saker på gång i huset i höst, men mer om det längre fram! Först ska hästarna få ett välförtjänt 

sommarlov på grönbete och vila upp sig inför nästa termin.  

Vi önskar er alla en härlig sommar och hoppas ni får lite ledig tid med sol och bad, eller vad ni 

nu önskar er! / Med vänlig hälsning Personalen på Smedstad Ridsportcenter 
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