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Ordföranden
har ordet

WOW, är ett ord som
uttrycker mycket! Här på
Lunna känner man ofta så
i möten som sker. Det kan
vara hästar i hagen, ridlärare
som instruerar, elever i stall
och på hästryggen, stallvär
dar som stöttar, medlemmar
och volontärer som genom
för arrangemang – allt är just
WOW.
I vår ridklubb finns det
mycket att ta hänsyn till. Det
gäller individer, tidsramar,
årstider, hästfoder, utåtrikta
de aktiviteter, lektioner och
läger ska planeras, behov av
sponsorer och bidrag, med
lemmar mm. Här behövs alla
krafter för att fortsätta vår
fina verksamhet. I Flunsås
parken firas 26/8 Hisingens
Funktionshinderdag. GHRK
ansvarar för ponnyridning
en, kan du hjälpa till?
Välkommen också på
”ÖPPET STALL” söndag 9/9
(valdagen). Välj Lunna och
GHRK och skapa din egen
WOW-känsla!
Så här års blir man hänförd
när solens strålar lyser mjukt
över kullen och hästarna –
WOW. Vi ses på Lunna!
Ann-Louise Olsson

Special Olympics
I strålande väder hade vi rid-delen av Special Olympics hos oss första
helgen i maj. Vi fick se duktiga ryttare och fina ritter. Flera av ryttarna
blev väldigt förtjusta i hästarna de fick låna av oss och ville nästan ta
med dem hem!

Maria sjukskriven

Emelie Andersson
Emelie jobbar hos oss, dels i stal
let och dels har hon det senaste
året haft många lektioner och
även varit med och arrangerat
Special Olympics! Emelie har
gått flera utbildningar inom
hästkunskap och i att leda
funktionsnedsatta ryttare.
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Maria som jobbar hos oss i
stallet är tyvärr sjukskriven till
augusti då hon råkat ut för en
trafikolycka. Emelie, Åsa, Lotta
och övrig personal täcker upp
för henne.

Hästar på prov
Vi har två hästar hos oss som vi
ska ha på prov, Bonzai och Nazir.
Tyvärr är de inte helt bra ännu så
de ska inte klappas på förrän de
är friska.

Ridläger och kurser

Ett blad för GHRKs medlemmar och alla som har
anknytning till verksamheten.
Utkommer minst 4 ggr/år.

Se vår hemsida och på Horse
manager. Det finns dressyrkurs,
terränghoppkurs, lugna uteritter,
privatlektioner med mera. Prata
gärna med din ridlärare. Anmäl
via Horsemanager.
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