
Yngsjövägen 384, 29692 Yngsjö
www.smugglargården.se

Vi tänkte uppdatera er om vad som händer framåt för oss på Smugglargården. 

Smugglargården kommer fortsatt göra det möjligt för alla er som vill träna 
på en toppmodern, fräsh bana som utmanar både dig och din häst. Med ridmåtten 40x60 m 

på utebanan och 22x48 m i ridhuset, har du perfekta möjligheter för bra träning. 
Banorna är bokningsbara alla dagar i veckan mellan 09:00- 20:00. 

Under våren kommer vi utöka vår verksamhet ytterligare. 
Vi kommer erbjuda inridning, utbildning och försäljningar av framförallt ponnys. 

Detta innebär att du kan höra av dig om du behöver hjälp med din ponny, 
vill sälja eller köpa ponny. Tveka inte att höra av dig!!

Som ryttare är det viktigt med god fysik, det är inte bara hästens kondition 
som är viktig för ett lyckat ekipage. Vi kommer erbjuda fysträning för ryttare i alla 

åldra, med utbildade instruktörer. Mer information kommer inom kort!

Tömkörningskurser är också en av våra nyheter. 
Ett perfekt komplement för alla ponny mammor/pappor som vill hjälpa sin barn med träningen. 

Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna. Boka tid redan idag via hemsidan.

Med en del kallblod som flitigt använder vår anläggning, har vi även bestämt oss för att 
starta en ”Kallblodsgrupp” där vi erbjuder mångsidig träning med allt från tömkörning till 

dressyr och skogsutflykter. Vill ni veta mer, ta kontakt med oss via hemsidan.

Utebanan får nytt staket slutet av april, så fram till dess, kommer det finnas provisoriskt staket. 
Ni kommer säkert även se fler nya och utmanande hinder. När detta är klart, kommer vi ut 

med information om pay and jump, helgkurser och sommarridläger. 

Vi kommer bygga om alla hagar, det blir nya placeringar och nytt staket. 
Vi ursäktar kommande röra redan nu ;).

Sandra Johansson Nilsson ”Equestrian by Sandra” kommer avveckla större delen av sin verksamhet 
och med detta kommer hon lämna sin dagliga verksamhet samt flytta sina hästar 
från Smugglargården. Sandra kommer fortsätta onsdagsgruppträningen hos oss 

vilket vi är glada för. Vi önskar Sandra lycka till!

Vi vill alltid utvecklas, så till höstterminen erbjuder vi certifierad Equipment coach 
på Smugglargården. Då kan du få hjälp med sadelutprovning och all annan utrustning 

som du och din häst behöver.

Vi har fått tillskott inom vår verksamhet. Numera kommer där springa runt två katter ”Misse” & ”Kiwi”, 
så snälla ha lite uppsikt när ni kör in på gården. 

Passar även på att hälsa nya hästarna välkomna på gården. 
D-ponnyn Yoshi, Nordsvensken Frej och Minishettisen Magnus.

Vi ser verkligen fram emot våren och sommaren tillsammans med er alla. 
Vill ni komma i kontakt med oss, gör ni det lättast via hemsidan, Instagram eller Facebook. 

Ses snart, Smugglargården. 


