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Det här nyhetsbrevet kommer handla om stortävling i dressyr, biljettsläpp, teorivecka, 

dressyrclinic, nya hästar och lunchservering. Håll tillgodo… 

Hej! 

Just nu städas och fixas det för fullt på anläggningen inför vår stora dressyrtävling som går av 

stapeln nu i helgen den 20-22/10. Flera av Sveriges bästa dressyrryttare kommer hit och gör 

upp i finalen av dressyrcupen ”Live Arena och Dressage Power Grand Prix” med prispengar på 

100 000 kr i förstapris! Det kommer vara dressyr på högsta nivå från fredag morgon till söndag 

eftermiddag. Passa på och kom hit och titta och inspireras, samt heja fram LFK:s egen Malin 

Rinné i söndagens final! Restaurangen kommer vara öppen under hela helgen och servera fika 

och dagens lunch. Söndagens finalklasser börjar kl. 10.00, kl. 12.00 och kl. 14.00. Exakta tider 

för hela helgen hittar ni via appen ”Equipe”.  

Som ni säkert har sett har vi fått äran att besökas av världsstjärnan, hoppryttaren och 

Jerringprisvinnaren Rolf-Göran Bengtsson den 5:e januari 2018! Rolf-Göran kommer att hålla 

en inspirerande clinic, där han berättar om sitt system och hur du som ryttare kan utvecklas och 

nå nästa nivå i din ridning. Med sig har han det tyska Holsteinerförbundets hingstar och 

beridare som kommer delta under clinicen. Vi kommer även få se Rolf-Göran rida! Detta är ett 

unikt tillfälle att få se en av världens bästa hoppryttare och måste vara årets julklapp för alla 

som gillar hästar och ridsport! Biljetter släpps nu på fredag den 20:e oktober kl. 10.00 på vår 

hemsida www.smedstadridsportcenter.se  

Nu på torsdag den 19:e oktober, fram till onsdag den 25:e oktober är det dags för höstens 

teorivecka på ridskolan. Vi har inga ordinarie ridlektioner under veckan, utan de ersätts av ett 

särskilt teorischema. Som vanligt får man gå på så många pass man vill under hela veckan. 

Schema för veckans teoripass finns bifogat i detta brev, samt på hemsidan, facebook och på 

stalltorget. Vi vill gärna att ni skriver upp er på anmälningslistorna vid stalltorget, så vi vet på ett 

ungefär hur många som kommer på varje pass. Passa på att gå på så många pass du kan 

under veckan! 

För att kunna möta den stora efterfrågan på att börja rida hos oss, har vi köpt ett helt gäng nya 

hästar! Det är fyra ponnyer, Billie, Roland, Mr. Goldie och Piccolo, samt storhästen Jack. 

Dessutom lånar vi ponnyn Bubbles och storhästen Coolina, som ev. kommer att köpas längre 

fram. Ponnyerna som kommer från Irland har stått en tid i karantän i sjukstallet för att minimera 

risken för ev. smittor, men kommer i veckan flyttas över till stora stallet. Inom kort kommer vi nu 

kunna starta upp nya nybörjargrupper för barn och ni som har stått längst på kölistan har i förra 

veckan fått erbjudande via mejl om de första platserna.   

Du har väl inte missat att vi numera serverar dagens lunch på Smedstad varje vardag. Veckans 

meny lägger vi ut på vår facebooksida: www.facebook.com/smedstadridsportcenter . Nu i 

http://www.smedstadridsportcenter.se/
http://www.facebook.com/smedstadridsportcenter


 

början vill vi att man förbokar lunch senast kl. 9.00 den dag man har tänkt att komma och äta så 

vi vet hur mycket mat som ska lagas. Mejla direkt till vår kock Kristoffer på: 

kristoffer.hagstrom@hsoab.se  

Som ni märker är det mycket på gång hos oss på Smedstad! Vår förhoppning är att det ska 

finnas något här som passar alla hästintresserade och att vi får se just DIG här hos oss ofta!  

/Med vänlig hälsning Personalen på Smedstad Ridsportcenter genom Josefine  
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Teorivecka  torsdag 19:e – onsdag 25:e oktober 2017 

Nu är det snart dags för höstens teorivecka! Passa på att gå på så många pass du kan och lär dig mer 

om hästar och ridning! Anmäl ditt deltagande på listorna i slussen så vi vet hur många som kommer på 

varje pass. Vår förhoppning är att ni ska tycka programmet ser intressant ut och att alla elever går på 

minst ett pass.  

Torsdag 19:e kl. 18.30  

Plats: Konferenssalen 

Föreläsning ”Den osynliga kommunikationen” med hästforskaren Charlotte Lundgren. Charlotte berättar 

och förklarar om hästens sinnen och hur man som ryttare kommunicerar och samspelar med den. 

Passar för dig som är nyfiken på hur hästen uppfattar dina signaler. Rekommenderas från 13 år.  

 

Fredag 20:e kl. 16.00 

Plats: Samling vid stalltorget  

Hästskötsel för barn. Hur du gör iordning din häst inför ridning.                           

Vigår igenom borstning, hovkratsning, sadling och tränsning. 

Därefter tid att öva. Passar för nivå Mini-D och föräldrar.  

Fredag 20:e kl. 17.00 

Plats: Samling vid stalltorget 

Hästens färger och tecken. Lär dig vad hästarnas olika färger och vita tecken på huvud och ben heter. 

Passar från nivå Maxi och uppåt.  

 

Söndag 22:e kl. 14.00  

Plats: Samling vid stalltorget 

Hur går en dressyrtävling till? Följ med en av våra ridlärare som visar hur en dressyrtävling går till på 

nära håll. Vi tittar på hur tävlingsplatsen är uppbyggd med sekretariat, uppstallning, framridning etc. 

samt följer tävlingen på plats från läktaren i ridhuset. Har du frågor du vill ställa till en dressyrdomare? 

Mejla dem i förväg till: info@hsoab.se  Passar för alla med dressyrintresse! 
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Söndag 22:e kl. 16.00  

Plats: Teorisalen i stallet 

Hästpyssel för barn. Bygg ditt eget häststall och lär dig mer om vad hästarna behöver i sitt stall för att 

må bra. Ta med en egen skokartong att pyssla i. Passar för alla barn.  

 

Måndag 23:e kl. 16.30 

Hästens sjukdomar. Kom och forska och lär dig mer om hästens olika sjukdomar. Vi gör tillsammans fina 

collage och sätter upp på ridskolan. Passar från nivå Maxi och uppåt.  

Måndag 23:e kl. 17.30  

Plats: Samling vid stalltorget 

Hästens utrustning och anpassning. Vi går igenom hästarnas olika utrustning, hur den ska sitta 

och varför olika hästar har olika utrustning? Passar för alla nivåer samt föräldrar.  

Måndag 23:e kl. 19.00  

Plats: Ridhuset 

Ridlärarna rider och visar ridskolans ponnyer och hästar. Kom och se hur ridlärarna rider de olika 

hästarna och matchar deras styrkor och svagheter, samt ger er tips på hur ni kan rida olika typer av 

hästar bästa sätt. Passar alla. 

 

Tisdag 24:e kl. 16.30 

Plats: Teorisalen i stallet 

Hästraser. Vi pratar om hästens olika raser och vad som är typiskt 

för de olika raserna. Vi tar upp elevernas olika erfarenheter och 

tittar praktiskt på de olika raserna som vi har i stallet. Ta gärna med 

en bild på en ras du gillar och vill veta mer om. Passar för nivå C 

och uppåt. 

 

 



 

Tisdag 24:e kl. 18.00  

Plats: Ridhuset 

Avfallningsteknik. Kom och träna med Jujitsutränaren Anders Bergström, som visar hur man ska tänka 

om man ramlar av för att minska risken att man skadar sig. Kom i oömma träningskläder som tål 

ridhussand! Passar alla. 

Tisdag 24:e kl. 19.30 

Plats: Ridhuset 

Clinic i hoppning och dressyr med våra förstelärare Lina och Malin. Kom och se skillnader och likheter i 

hur hopp- respektive dressyrryttaren lägger upp sin vardagsträning för att få en hållbar och glad häst. 

Passar alla. 

Onsdag 25:e kl. 17.00  

Plats: samling vid stalltorget 

Lastning av häst. Kom och lär dig hur man på ett säkert sätt lastar och transporterar en häst. Vi visar 

vilken utrustning häst och medhjälpare behöver ha, samt visar hur en lastning går till i praktiken. Passar 

dig som ska åka ut och tävla, dig som funderar på att skaffa egen häst någon gång och andra nyfikna.  

Onsdag 25:e kl. 18.00  

Teambuilding för alla ungdomar. Hur man är mot varandra, hur man förhåller sig till sociala medier, med 

mera. Vi pratar och gör samarbetsövningar. Obligatoriskt för alla hästskötare samt Pionjärs styrelse. 

Övriga intresserade ungdomar är också välkomna!  

Onsdag 25:e kl. 19.00 

Hästens utrustning och tillpassning, avancerat. Lär dig hur olika typer av sadlar, nosgrimmor, 

sadelpaddar, hjälptyglar, benskydd med mera ska tillpassas, samt vad de har för funktion. Passar från 

nivå E.  

Onsdag 25:e kl. 18.30 

Plats: ridhuset  

Clinic med dressyrtränaren Elisabeth Lundholm. Obs! Denna clinic ingår inte i Smedstads 

teoriutbud, utan annordnas av Östergötlands Ridsportförbund. Biljetter säljs via deras hemsida, 

100 kr för ungdomar och 150 kr för vuxna. Elisabeth är en av Sveriges främsta dressyrtränare, tränar 

bland annat det svenska fälttävlandslandslaget och har tidigare varit förbundskapten för Sveriges 

dressyrlandslag. Ett unikt tillfälle för dig som vill veta mer om dressyr! 



 

 


