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Hej! 

Nu är hästarna tillbaka på Smedstad efter ett härligt sommarbete, stallet är nytvättat, ridbanorna 

nyharvade och ridlärarna är taggade för att köra igång höstterminen! Vi ser fram emot att träffa 

er alla, nya som gamla elever när ridskolan börjar igen på måndag den 14:e augusti.  

På hästfronten har det hänt en del under sommaren och ni kommer få lära känna några nya 

hästar när ni kommer tillbaka till stallet. Det är storhästarna Robust och Fighter och D-

ponnyerna Etoile (Totte) och Qiara. Under sommaren har vi sålt Ernesto till en av ridlärarna på 

hans förra ridskola som ridit honom mycket tidigare. Hos henne kommer han att få gå lite 

lugnare pass än hos oss, vilket vi tror kommer passa honom bättre med tanke på hans tidigare 

skada. Vi har även bestämt oss för att pensionera Felicia I och hon kommer lämna Smedstad 

om ett par veckor och få ett lugnt och skönt pensionärsliv hemma hos Ulrika Eriksson. 

För er som är nya på Smedstad finns lite matnyttig information att läsa på vår hemsida 

www.smedstadridsportcenter.se under fliken ”Ridskolan – bra att veta inför lektion” om vad som 

gäller inför ridlektionen, hur man hittar på anläggningen, våra regler etc. Vi vill gärna att ni läser 

igenom detta innan er första lektion!  

Redan nu på söndag den 13/8 kl. 17.00 är det informationsmöte för alla som vill bli hästskötare 

på någon av våra hästar. På hemsidan kan du läsa mer om vad det innebär att vara 

hästskötare i Linas infobrev på förstasidan. Välkommen på mötet om du vill veta mer!  

Boka in lördagen den 9:e september mellan kl. 10-13. Då kommer vi ha 1-års jubileum här på 

Smedstad! Under dagen kommer det att vara blåbärshoppning, ponnyridning, 

käpphästhoppning, riduppvisning med mera. Caféet kommer vara öppet och servera fika och 

våfflor. Så ta med familj, släkt och vänner och kom till Smedstad!  

En spännande sak som händer i höst är att vi ska starta Öppen Fritidsverksamhet för barn i åk 

4-6 här på Smedstad! Är du som förälder intresserad av att ha ditt barn hos oss är du 

välkommen på vår infoträff i cafeterian torsdag 10/8 kl. 18.00 och tisdag 15/8 kl. 18.00. Anmäl 

gärna ditt deltagande på mötet till fritids@hsoab.se Även barn som inte rider hos oss är 

välkomna!                                                                                                 

Bifogat i detta nyhetsbrev finns Smedstads regler, som vi önskar att alla läser igenom och 

uppdaterar sig på inför höstterminens start, nya såväl som ”gamla” elever. Reglerna är till för er 

säkerhet, hästarnas trygghet och allas trivsel!  

Mycket annat spännande är på gång i höst. Men mer om det längre fram… Vi ses i stallet!            
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