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Ordföranden  
har ordet
Det är ett antal år sedan jag 
aktivt och professionellt 
arbetade inom häst sporten. 
Jag tröttnade aldrig på 
hästarna men saknar inte 
sporten. 
Det räckte med de dagliga 
träningspassen, att bygga 
muskler och kondition, sköta 
skoningen osv gav mig 
många fina stunder. 
Tills det var startdags. Då var 
det inte lika roligt längre. Jag 
hade inget intresse för själva 
tävlandet, för formkurvor 
och resultat. Så jag la ner 
den verksamheten på 90- 
talet och har inte saknat det. 
Däremot har jag saknat 
hästarna och det dagliga 
med dem. Därför känns 
det underbart att numera 
ingå i GHRKs styrelse med 
det ansvar det innebär. Så 
småningom hoppas jag få 
stanna och mocka en box 
 eller borsta en av de fyr-
benta på Lunna. 
Hittills har det endast blivit 
lite visslande när jag hastigt 
passerat på väg till parker-
ingen efter ett styrelsemöte 
eller annat i mötesväg. 

Egil Aasgaard

3 september 2018

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

Terminen är igång
Ridskolan är igång och det är 
härligt att se våra elever igen!
Du som väntar medan någon 
rider, se gärna på vår att-gö-
ra-lista i stallet om det är något 
du kan/vill hjälpa oss med!

Mio – en ny häst
Shettisen Mio har flyttat in hos 
oss och ska jobba ihop med Wal-
le. Vi lånar Mio tillsvidare. Vi letar 
också större hästar. 
Tänk på att inte klappa Mio 
medan han står i karantän.

GHRK på Funktionshinderdagen
Den 26 augusti var det Hisingens Funktionshinderdag i Flunsåsparken. 
GHRK höll i ponnyridningen. Sune, Walle, Hobbe och Hälge var med. 
Tack alla som hjälpte till!

Öppet stall 9 september kl 12-14
Missa inte den 9 september – då har vi öppet stall här på Lunna. Det 
blir ponnyridning, poängpromenad, fika, käpphästhoppning, lotteri, 
korv och bröd mm. Välkomna kl 12-14!


