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Ordföranden  
har ordet
Många har nog ett alldeles 
speciellt förhållande till 
julen.
När jag implementerar egna 
barndomsminnen i nutid 
ser jag många lik heter, men 
även stora skillnader.
Just det är såklart omöjligt 
för dagens barn att se, de 
är här och nu. Själv står jag 
med ett ben i nutid och ett i 
70-talet.
Inte så att jag vacklar, tvärt 
om. Jag påminns på ett 
be hagligt sätt, av dofterna, 
stäm ningen och glädjen. 
Det är inte det samma, men 
ändå så finns det så tydligt.
Nu när vi går in i decem-
ber är det egent ligen helt 
andra saker som upptar mitt 
engage mang. GHRK skall få 
en så bra start som möj ligt 
inför 2019, med de för utsätt-
ningar som finns.
Det är styrelsens ansvar 
och såklart en ambition att, 
med de medel vi har till vårt 
för fogande, se till att glädjen 
av att få rida, samman-
hållningen och inte minst 
delaktigheten som finns på 
Lunna, bibehålls. 

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

På gång
Nu har vi börjat erbjuda rid kurser på 
fredags kvällar kl. 18.45.
Läs mer och anmäl dig i Horse-
Manager!

Ridläger i sommar
Inom kort kommer 2019 års sommar-
ridläger upp i Horse Manager.
Kanske en uppskattad JULKLAPP!

Jullov
Under jullovet har ridskolan uppe håll 
och hästarna får en väl behövlig vila. 
Det gör att vi kan starta vår terminen 
redan måndag 14 januari.

Nomineringar 
till styrelsen
Valberedningen tar emot nomine-
ringar till styrelsen 2019 fram till den 
31 januari. Kontakta Therese Ehn, 
t_ehn@hotmail.com.

Arbetsdag på Lunna
Arbetsdagarna på Lunna är ett ut märkt sätt att stödja klubben som engagerar så 
många. Att få träffas är både spännande och lärorikt.
Nästa arbetsdag är inte spikad än, men den kommer. En plats som Lunna är i 
princip alltid i behov av under håll. I för eningen och dess när het finns ett stort 
antal händiga och ivriga entusiaster vilket vi såklart är mycket glada för. Saker blir 
utförda och människor lär känna varandra. Tack alla som hjälpte till!

Göteborg Open
Tävlingen är öppen för alla, ny börjare, bredd och 
de med tidigare täv lings erfarenhet. Vi vill att tävling-
en skall vara en mötes plats för alla inom para sporten, 
oavsett på vilken nivå man idrottar.
Söndag den 25 november arrangeras Göte borg Open 
på Lunna.
Väl kommen till en dag fylld med glädje och utmaningar!
Läs mer om Göte borg Open på www.ghrk.se/goteborg-open/ och  
www.parasportgbg.se/tavlingar/goteborgopen/


