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Ordföranden  
har ordet
Fem fantastiska år!
Då jag 2013 fick förtroen-
det att leda GHRK var det 
med viss bävan som jag 
övertog Charlotte ”Lolo” 
von Arbins livsverk. Det 
gällde att både förvalta och 
utveckla klubben. Otroligt 
mycket har hänt sedan dess: 
Sinnenas ridstig, 20-års 
jubileum 2014 på Lunna, 
ökningen av ridgrupper och 
ridformer, generationsväx-
lingen på hästar, dokument 
och fondansökningar som 
skrivits, införande av lösdrift 
och ligghallar, isolering av 
ridhustaket mm. Även alla 
glada ryttare jag mött och 
alla trevliga ”öppet hus” vi 
genomfört tillsammans. 
Vid årsmötet den 27 februari 
kommer jag att avgå som 
ordförande och lämna över 
till den nya styrelsen som 
kommer att driva och ut-
veckla verksamheten vidare.
Jag vill tacka alla er, ryttare, 
personal, medlemmar, 
styrelse, sponsorer, bidrags-
givare från fonder och 
stiftelser, som tillsammans 
gör Lunna och GHRK till den 
pärla till ridklubb som den 
faktiskt är!

Robert Kölby

22 januari 2018

Information finns också på www.ghrk.se och vår Facebooksida!

Årsmöte 27 februari
Vår valberedning har jobbat hårt med att ta fram förslag på ny sty-
relse. Bland annat ska vår mångårige ordförande Robert få en efter-
trädare. Kom på årsmötet och gör din röst hörd! Mötet är på Lunna 
27 februari kl 18.30.

Tävling Special Olympics
4-6 maj är det Special Olympics Games i Göteborg. Det är Sveriges 
största idrottstävling för personer med utvecklingsstörning och 
ridningen är hos oss på GHRK. Carina Erskine och Emelie Andersson 
håller i detta, kontakta dem om du vill vara med och hjälpa till.

Terminsstart  
29 januari
Äntligen startar vårterminen, 
den 29 januari är första dagen. 
Välkomna tillbaka alla elever!

Anläggningen
Det pågår dränerings arbeten vid 
gårdsplan och hagar och vi ska 
dessutom få vattenkoppar vid 
ligghallarna. 

Ulle är tillbaka
Vår verksamhetsledare Ulrika Östmark är tillbaka efter sin föräldra-
ledighet. Vi tackar Charlotta Liedberg för bra jobb som vikarie och 
hälsar Ulle välkommen tillbaka!

Nya hästar
Under 2017 köpte vi in tre nya hästar, Nanne, Molly och Dalida. Nanne 
heter egentligen No Name och är en svart halvblodshäst på 15 år. 
Molly heter egentligen Solhøj’s Molly och är en New Forest på 10 år. 
Båda kommer från Danmark. Dalida är 10 år och kommer från Polen. 


