Hej!
Jag vill börja med att önska alla en god fortsättning på 2018. Nytt år betyder oftast för
oss hästmänniskor nya utmaningar, nya mål, nya hästar, nya tävlingar, träningar och
mycket, mycket mer. På Staby har vi stallet fullt av lovande hästar och kalendern full
av nya och utmanande projekt.
När jag gör en tillbakablick på 2017 år ser jag ett händelse rikt år på Staby. Felicia
arbetar kvar och ansvarar främst för unghästarna och inridning av dessa. Viktoria
Edelborg började jobba hos oss i september. Viktoria kommer att tävla en del av
hästarna framöver.
Vår första egna uppfödning Silber Sun född 2015 E. Silber Sky U. soleil och Felix född
2015 E. Fernando H U. Violet Lady Uppf. Litjens J.A.G.P har löshoppats några gånger
och även blivit insuttna och ridna i skritt och trav. Soleil är betäckt med I´.m very
special F och Clara SH är betäckt med Heartbeat. Båda fölar i början av juni. Soleil fick
i början av juni ett hingstför E. Hervé d`Ive. Han fick arbetsnamnet Herman och är en
fantastisk individ som har ärvt sin mors underbara psyke.

Chanti, Cindy och Heidi har tävlat på och gjort det väldigt bra. Vi har ett par nya
hästar i stallet också, Ba Blue född 2011 E. Plot Plue U. Baccacha (E. Cardento) uppf.
Grevlundagården AB och Clayson född 2014 E. Kinsey U. Clair uppf. Marie och Peter
Samuelsson.

Jag kommer att fortsätta ha hoppträningar tisdagar och onsdagar. Under 2017 införde
vi ett bokningssystem på nätet, via vår hemsida för bokning av träningar. Alla
träningstider och grupper ligger på vår hemsida www.stabygard.se. Där kan man även
boka träningar och tömkörning. Under 2018 är min ambition jag att vara med till fots
på fler tävlingar för att kunna hjälpa och supporta mina elever mer. 2018 kommer vi
kunna erbjuda mental träning tillsammans med Rebecca Gabrielsson som är mental
coach. Rebecca arbetar bl a med LFC. Mer info om detta kommer under våren.

Vårt samarbete med A- tränaren och landslagsledaren för YR och juniorer Svante
Johansson fortsätter. Svante kommer till Staby Gård Ridcenter ca. 1 gång/månad och
håller träningar. Träningarna är riktade mot ekipage som tävlar 110 och uppåt, vid
efterfrågan blir det även ponnygrupper. Håll utkik på vår hemsida och fb-sida för
aktuella datum. Nästa tillfälle är den 30/1 och 6/1, dagtid båda gångerna.

Årets stora nyhet är Linköping Horse Show som kommer att äga rum på Staby Gård
Ridcenter 27/7 – 5/8. Det kommer att bli en hästvecka som heter duga! Tävlingar,
mässa, show och andra aktiviteter här på Staby Gård Ridcenter. Första helgen kommer
de mer orutinerade hästarna och ryttarna få möjlighet att rida på en riktig arena då det
kommer att vara klasser från 90-130. Sen gör vi två dagars uppehåll för att på onsdagen
den 1/8 återigen bjuda in till lättare klasser. Torsdagen börjar de nationella tävlingar
med klasser upp till svår klass. Inför tävlingarna kommer fibersandbanan byggas ut
ytterligare, läktare sättas upp etc. Allt förberedande arbete och uppbyggnaden av
tävlingarna kan du följa via Linköping Horse Shows FB sida.
Ps. Känner du att du vill hjälpa till som funktionär under Linköping Horse Show så är du
välkommen att höra av dig till Ann Andersson ann@linkopinghorseshow.com 0708316 418 eller Sofia Bengtsberg sofia@linkopinghorseshow.com 0708-702 728

En annan stor nyhet är Staby Gård Webshop. Staby Gård Webshop är en webshop
där vi säljer foder från PAVO och KRAFFT, hästvårdsprodukter från K9 Competition
samt stallströ från BMR. Idéen till webshopen kom efter att Stallbutiken stängde igen
och vi märkte att flera av våra kunder hade svårt att hitta var de skulle köpa sitt foder.
Webutiken innebär att du går in i webutiken www.stabygardwebshop, eller via vår
hemsida www.stabygard.se, där hittar du vårt sortiment och kan beställa. Sedan hämat
du dina varor i ridhuset på Staby Gård när det passar dig. Beställer du innan kl 13.00 en
dag finns varorna att hämta nästkommande dag efter kl. 15.00, med undantag om du
beställer lördag, då finns varorna från måndag. Vi har noga valt ut ett brett sortiment
för att kunna tillgodose alla hästars behov. Välkomna till Staby Gård Webshop!!!

Från 2018 kan jag även presentera Staby Gård Ridcenter som stolta återförsäljare
av B-kortslastbilar och transporter av märkena Xtreme Cargo (strömsholmsbilen),
Ameline lastbilar, Forzab hästsläp och Thile hästsläp. Xtreme Cargo B-kortslastbilar
är en svensktillverkad hästlastbil med marknadens högsta lastvikt! Går du i lastbils
eller hästsläpstankar, tveka inte, hör av dig så ska jag presentera våra bilar och
transporter! Vi kommer att ha några utställningsexemplar på Staby gård för
provkörning.

Veck 35 i augusti är det åter dags för dressyren att inta Staby Gård Ridcenter. Då blir
det regionala och nationella dressyrtävlingar i dagarna 3 med Lövsta Future
Challenge kval. Precis som förra året är det Staby tillsammans med Kimstads
Ryttarförening som anordnar tävlingarna. Program kommer närmare men självklart
öppnar vi upp med mingelkväll på fredagen. Det kommer finnas restaurangtält från
morgon till kväll med dagens lunch, fika och annat smått och gott. Vi ser fram emot att
se Sveriges dressyrelit visa upp sig och sina fantastiska hästar här på Staby Gård
Ridcenter!

Kommande på Staby Gård Ridcenter
29/1

Hoppträning för A-tränare Svante Johansson dag- och kvällstid. Kostnad
550:- inkl. moms (ingen anläggningsavgift). Anmälan görs till
sofia@stabygard.se eller sms 0708-702728. Välkomna!

7/2

Hoppträning för A-tränare Svante Johansson fm- dagtid. Kostnad 550:inkl. moms (ingen anläggningsavgift). Anmälan görs till
sofia@stabygard.se eller sms 0708-702728. Välkomna!

7/2

Hoppträning för A-tränare Svante Johansson fm- dagtid. Kostnad 550:inkl. moms (ingen anläggningsavgift). Anmälan görs till
sofia@stabygard.se eller sms 0708-702728. Välkomna!

Februari

Tränings och tävlings kick off för dig som vill satsa lite extra i år! Avsutten
träning med mentala idrotts- coachen Rebecca Gabrielsson och uppsutten
träning på Staby Gård.! Program och inbjudan kommer inom kort.

För anmälan och mer info se vår hemsida www.stabygard.se eller vår FB-sida.

Hoppas vi ses i sommar!

Kontaktuppgifter: Sofia Bengtsberg, 0708-70 27 28, sofia@stabygard.se

