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Hej! 

Nu är höstterminen i full gång och det händer massor av spännande saker på Smedstad hela 

tiden. Förra helgen skördade Smedstads hoppgruppselever stora framgångar på lektions-DM i 

hoppning på Hageby Ridklubb. I lagtävlingen vann ridhästlaget guld och ponnylaget tog brons! 

Individuellt i ridhästklassen vann Johanna Hellström på Springbank och Klara Grundström på 

Robust tog brons. I ponnyklassen vann Emma Gerjy på Dream guld, Clara Svedberg på Dream 

kom fyra och Filippa Langborg på Tindra kom femma. Vilka duktiga hästar och ryttare vi har! 

Stort grattis allihop!!!  

            

Nytt på Smedstad!                                                                                                                       

Nu har vi stallvärdar i stallet på eftermiddagar och kvällar! Stallvärdarna är hästvana 

ridelever/föräldrar som ställer upp och finns i stallet en eftermiddag/kväll var i veckan. 

Stallvärdarnas uppgifter är att finnas till hands i stallet och hjälpa till om någon behöver hjälp att 

göra iordning sin häst, svara på frågor, visa besökare och nya elever tillrätta, se till att alla trivs 

och att våra stallregler följs, för alla hästar och människors trivsel och säkerhet. Dagens 

stallvärd har alltid en svart väst med texten ”Fråga mig” på ryggen. Tveka inte att ta hjälp av 

stallvärdarna om du känner dig osäker! Vill du också bli stallvärd? Skicka ett mejl till: 

stallvard@hsoab.se.  

Som ni säkert vet har vi nu startat Smedstad Fritids. En Öppen Fritidsverksamhet med 

hästprofil för elever i åk 4-6. Vi har iordningställt ett fritidsrum som används för samling, pyssel, 

läxläsning och mys. Mellanmål serveras till fritidsbarnen varje dag i cafeterian och på lov- och 

studiedagar ingår även lunch. Fritidsaktiviteter planeras utifrån elevernas intresse och 

önskemål. Hittills har det varit mycket lära känna varandra aktiviteter, hästpyssel och en del 

ridning. På höstlovet planerar vi att åka till Valla gård, vara ute i naturen och grilla, baka, rida 

och pyssla. Vet du någon som vill börja på vårt fritids? Hör av er till fritids@hsoab.se    

Just nu har vi en utbudsenkät i vårt café med frågor om sortiment och om det är något man 

saknar. Fyll gärna i en enkät när du besöker Smedstad nästa gång! 
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Nu lite info om vad som händer på Smedstad framöver:               

Lördag 13 oktober kl. 10-14 är det hästloppis i ridhuset. Kom och fynda bland nytt och begagnat 

och ta en fika i cafeterian som bland annat serverar våfflor.  

Den 26-28 oktober är det elittävlingar i dressyr på Smedstad. Sverigeeliten kommer och tävlar 

hos oss och under söndagen rids inte mindre än fyra stora finaler i olika cuper:      

Dressyrringen MSVB-tour, LiveArena & DressagePower Young Rider Trophy, LiveArena & 

DressagePower Grand Prix Tour och Dressyrringen Intermediere I-cup. Missa inte detta! Vi 

behöver fler funktionärer till tävlingarna. Vill du vara med i ett glatt gäng, lära dig mer om hur det 

går till att arrangera en stor dressyrtävling och få chansen att se massor av dressyr på högsta 

nivå! Låter det intressant? Skicka ett mejl till: lina.johansson@hsoab.se    

På höstlovet är det ridlektioner som vanligt. Stallet är öppet hela dagarna, så passa gärna på 

att vara lite extra i stallet och pyssla med hästarna och träffa kompisar om ni är lediga. 

Linköpings Fältrittklubb och Ungdomssektionen Pionjär kommer ordna olika höstlovsaktiviteter 

för barn och ungdomar på anläggningen, mer info kommer inom kort. Håll utkik på vår nya 

whiteboardtavla på stalltorget där vi kommer samla info om allt som händer i huset framöver, 

samt våra hemsidor och sociala medier. 

Höstterminens teorivecka kommer vara den 4-9 november. Då kommer alla ordinarie 

ridlektioner ersättas av ett särskilt teoriprogram med olika praktiska och teoretiska lektioner, 

clinics och föreläsningar. Under veckan är det fritt fram för alla ridskoleelever att delta på så 

många pass man vill. Schemat för veckan kommer att anslås under vecka 42 tillsammans med 

anmälningslistor på whiteboardtavlan på stalltorget.  

Under teoriveckan får ridskolehästarna en veckas välförtjänt vila så här mitt i terminen, vilket 

hjälper till att hålla dem pigga och glada fram till jul. Vi vill också passa på att påminna alla 

ridskoleelever om att boka av er ridlektion i Horsemanager om ni inte kan komma och rida. Dels 

för att ni (i mån av plats) ska ha möjlighet att rida igen er missade lektion och dels för att 

ridlärarna ska kunna fördela dagens lektionspass så jämnt som möjligt mellan hästarna. Tack 

på förhand!  

Tiden går fort och snart är det jul… Boka in den 8 december för årets luciashow som 

arrangeras av ungdomssektionen Pionjär. Alla barn och ungdomar som vill får vara med i 

luciatåget och/eller i showen. Skicka ett mejl till pionjar.us@outlook.com.                                                  

Väl mött i stallet!    /Med vänlig hälsning Personalen genom Josefine  
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