
Aktiviteter på Smedstad Ridsportcenter våren 2023 
Under våren kommer vi hitta på massor av roliga aktiviteter hos oss på Smedstad Ridsportcenter dit du 

med egen häst är välkommen. Du behöver inte vara medlem hos oss för att komma och träna eller delta 

på aktiviteterna. 

Pay and Jump 
Träna på att hoppa bana under tävlingsliknade former. Vi använder oss av hindermaterial som är 

mycket lika Linköpings Fältrittklubbs tävlingsmaterial. För dig som hoppar 10-70 cm har vi en 

kortare bana med enklare hinder. Från 80 cm blir banan längre och vi stoppar in titthinder. 

Kombinationer förekommer vissa gånger från 1m. Under Maj och Juni hoppar vi ute om väder 

och underlag tillåter. 

Ridlärare/Tränare finns på plats på banan om du skulle behöva lite extra hjälp. 

Vi följer TR vad gäller utrustning och ridning och om vi anser att du som ryttare ska avbryta ritten 

för att det inte följer TRs Code och Conduct så gör vi det. 

Vid behov delar vi på ponny och häst och startar med ponnyerna 

Info, starttid och anmälan kommer ut ca 2 veckor innan på vår Facebook Smedstad 

Ridsportcenter 

Datum 
• Måndag 23/1 – första start 16:00  

• Lördag 25/2  

• Lördag 25/3  

• Lördag 22/4 

• Lördag 27/5 

• Lördag 17/6 

Pay and Ride & Blåbärsdressyr 
Träna på att rida dressyrprogram under tävlingsliknade former. Vi bygger upp en dressyrbana i 

ridhuset eller på utebanan beroende på väder och underlag. Du rider ett program precis som på 

tävling och får en skriftlig bedömning.  

Vid Pay and Ride så kan man välja program på lång eller kort bana och vi bjuder in en 

dressyrdomare som kommer och dömer.  

Vid Blåbärsdressyr så kan du välja ett program på kort bana upp till max LA:2 och en av våra 

utbildade ridlärare dömer ditt program (ej utbildade domare) 

Info, starttid och anmälan kommer ut ca 2 veckor innan på vår Facebook Smedstad 

Ridsportcenter 

Datum 
• 18/3 – Blåbärsdressyr 

• 18 /5 – Pay and Ride 



Pay and WE 
• Träna på att rida en teknik och/eller speedbana under tävlingsliknade former. Vi bygger upp en 

WE bana i ridhuset eller på utebana beroende på väder och underlag. Du rider din bana precis 

som på tävling och får om du vill en skriftlig bedömning av vår ridlärare (ej utbildad domare) I 

första hand har vi klasser från LC-LA, men kan vi efterfrågan även ha högre klasser men då sker 

ingen bedömning. 

Info, starttid och anmälan kommer ut ca 2 veckor innan på vår Facebook Smedstad 

Ridsportcenter 

Datum 
• 7/4 

Övrigt 
Vi har även dressyr- och hoppträningar för våra C-tränar i dressyr (Malin Hansson) och hoppning 

(Lina Johansson) några gånger per termin samt träning i WE två gånger i månaden för Gith 

Hansson & Mia Säwe. 

Info och anmälan om hopp och dressyrträning kommer ut på vår Facebook Smedstad 

Ridsportcenter så håll ögonen öppna. Anmälan och info till WE träningen skickas till 

info@hsoab.se  
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