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Hej!
Så kom då äntligen våren och med dagar av sommarvärme ser man hur hästarna riktigt njuter i hagen!
Här på ridskolan planerar vi för fullt för sommarens ridläger, en härlig mix av läger för olika åldrar och
med olika inriktningar. Eller vad sägs om rid-och tecknarläger, sommarpuls, rid- och skapandeläger,
kvällskurser med mera!
Nu börjar vi även planeringen för höstterminen 2018. Vill du fortsätta rida lektion hos oss behöver du inte
göra någonting utan blir automatiskt anmäld till nästa termin. Om du vill avsluta ditt ridabonnemang är
sista dag för uppsägning 24 maj, men vi är tacksamma för att få in din uppsägning så fort som möjligt.
Uppsägning ska göras skriftligt via mejl till info@hsoab.se.
I höst planerar vi också att starta Öppen Fritidsverksamhet med Hästprofil här på Smedstad! Öppen
Fritidsverksamhet vänder sig till elever i åk 4-6. Mer info och datum för informationsträffar finns nedan.
Förra helgen avgjordes Student-SM i ridsport hos oss på Smedstad. För hemmaryttarna från LARK
(Linköpings Akademiska Ridklubb) blev det storslam med seger i både hoppning, dressyr och seger i
lagtävlingen. Ett stort grattis! Extra roligt är att alla tjejerna som var med och tävlade för LARK rider
lektion hos oss på Smedstad till vardags!
Den 19 maj kl. 10.00-14.00 kommer ”Sveriges största hästloppis” till Smedstad. Då blir det stor loppis i
ridhuset med häst och ryttarutrustning, både nytt och begagnat. Passa på att komma och fynda! Det
kommer även vara ponnyridning för barn under dagen och cafét kommer vara öppet. Det är fri entré på
loppisen, endast en parkeringsavgift på 20 kr/bil tas ut. Intäkterna från parkeringen går till vår egen
ungdomssektion Pionjär.
Nu i helgen fredag-lördag 11-12 maj är det unghästtester på anläggningen. Välkomna och titta på fina
unghästar och ta en fika!
Med vänlig hälsning
/Personalen genom Josefine Linder

Smedstad Ridsportcenter
Samarbete Ansvar Respekt Glädje
www.smedstadridsportcenter.se

Öppen fritidsverksamhet med hästprofil på
Smedstad Ridsportcenter
Från och med höstterminen 2018 planerar ”Haga Stall & Omsorg” att på uppdrag av
Linköpings kommun bedriva öppen fritidsverksamhet på Smedstad Ridsportcenter.
Verksamhetens syfte är att erbjuda barnen meningsfulla och utvecklande aktiviteter som
stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån
läroplanen och genom att ta tillvara barnens egna intressen. Smedstad Ridsportcenter,
med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan
människa, djur och natur. På fritids kommer barnen serveras mellanmål varje dag och
de erbjuds möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter
tillsammans med utbildade pedagoger. Fritidsverksamheten kommer ha en hästprofil
där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk
hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.
Planerat startdatum är måndag vecka 36 under förutsättning att vi får minst 30 inskrivna
barn. Öppettider är måndag – fredag 13.00-17.00 och 8.00-17.00 under skollov.
Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter:
https://barnomsorg.linkoping.se/Default.asp?page=auth/common/login
Varmt välkomna på informationsträffar följande datum:
17 maj kl. 18.00
28 maj kl. 18.00
Anmäl dig för att komma på informationen till: fritids@hsoab.se
På kommunens hemsida kan du läsa mer om öppen fritidsverksamhet:
http://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/fritidshem-och-oppen-fritidsverksamhet/

