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Hej! 

Tiden rusar fram och mycket roligt har hänt hittills i höst på Smedstad. Dressyrtävlingarna i oktober som 

vi arrangerade tillsammans med Linköpings Fältrittklubb och DressyrHoppet AB blev en succé! Alla 

ryttare, sponsorer, domare och besökare var imponerade av anläggningen och arrangemanget och vill 

gärna komma tillbaka. Ett stort tack till alla er som hjälpte till som funktionärer under tävlingarna!                                                                                                     

Vi är också väldigt glada för ert engagemang och deltagande under höstens teorivecka! Aldrig förr har vi 

haft ett så högt deltagarantal på våra aktiviteter under teoriveckan. Tack för att ni kom och för att ni har 

insett vikten av att lära er mer om hästar för att utvecklas som ryttare!    

Nu börjar vi planeringen för en ny termin på Smedstad. Sista riddag före jul är fredag 22/12. Vårterminen 

startar sedan söndagen den 7/1. Vill du säga upp din ridplats till vårterminen, ska detta göras skriftligt, 

via mejl till info@hsoab.se senast fyra veckor före höstterminens slut, dvs. senast den 24:e nov. Har vi 

inte fått in din uppsägning då är ditt ridabbonnemang automatiskt förlängt hela vårterminen. Ni som vill 

fortsätta rida i vår behöver alltså inte göra någonting utan är automatiskt anmälda! Har du behov av att 

byta dag eller tid för din ridning i vår, meddelas detta så fort som möjligt till samma mejladress. Några 

grupper kommer få ändrad tid och/eller dag. Vi meddelar er via mejl så fort vi vet vilka det gäller.  

Nästa vecka (vecka 47) har vi ridborgarmärkesvecka på ridskolan. Ridborgarmärket kan tas varje år och 

det är olika färg på märkena från år till år. Alla grupper kommer att rida upp för märket på sin lektion 

nästa vecka. Vill man köpa märket kostar det 50 kr. Representanter från Linköpings Fältrittklubb kommer 

finnas på plats hela nästa vecka och sälja märken. Genom att köpa märket stöttar du Linköpings 

Fältrittklubb och svensk ridsport! 

Lite kort info om kommande aktiviteter: 

• Maskerad och KM i dressyr för alla lektionsryttare den 25:e november. Det kommer finnas en lätt 

klass för de mindre rutinerade och en KM klass för dem som ridit lite längre. Mer info och 

anmälan finns i slussen samt på facebook: www.facebook.com/smedstadridsportcenter 

• Ungdomssektionen Pionjärs årliga luciashow den 9:e december. Det blir show med dans, teater, 

spännande hästnummer och mycket mer! Biljetter finns att förköpa i vårt café.  

• Julklappshoppning med KM i hoppning för alla lektionsryttare den 16:e december. Mer info 

kommer inom kort.  

• Jullovsläger 2:e-4:e januari. Under jullovet kommer hästarna att ha välförtjänt vila mellan jul och 

nyår. Därefter kommer vi arrangera läger för olika nivåer mellan den 2:e till 4:e januari. Mer 

information kommer inom kort på hemsidan och facebook. Håll utkik! 

Sist men inte minst… Du missar väl inte det som måste vara årets bästa julklapp till alla hästälskare!? 

En biljett till clinicen med Rolf-Göran Bengtsson hos oss den 5:e januari. Biljetter köps på vår hemsida: 

www.smedstadridsportcenter.se  
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