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Ordföranden  
har ordet
Äntligen är verksamheten 
igång igen efter vinter
uppehållet. 
I maj 2018 hade vi uttag
ning till Special Olympics 
hos oss. Nu är det snart 
dags för tävlingarna i Abu 
Dhabi. Tävlingarna där 
startar den 14 mars och 
åtta sportgrenar från Sveri
ge åker där ridning är en. 
Vid våra uttagningstävling
ar blev resultatet att det  
är Rebecca Mårtensson 
(Kristianstads ridklubb) 
och Jimmy Andersson 
(Stenkyrkoortens ridklubb)
som får  åka och tävla i 
ridsportgrenen.
Vi håller tummarna!

Sana Sjödin

Nr 1, 28 januari 2019

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

Kalendarium
Årsmöte 24 feb
Styrelse Kickoff dag 17 mars
Arbetsdag 31 mars
Öppet stall 26 maj
Arbetsdag 16 juni
Terminsavslut 20 juni
Ridläger 24 juni19 juli
Susanne vDietze 7 juli11aug
Höstterminsstart 12 augusti

Ulle presenterar sig här:
Jag är utbildad svensk ridlärare 
level två och började jobba här i 
november 2011.
Arbetsuppgifterna som hör till mitt 
jobb består av allt från schemalägg
ning, budgetarbete och fakturering 
till att hålla lektioner, utbilda hästar 
och byta lysrör. Ett omväxlande och 
bra jobb alltså!
Jag bor tillsammans med min familj 
och alla våra djur på en gård. På 
fritiden staplar jag gärna ved, odlar 
ovanliga växter eller stickar.

Årsmöte 24 februari
Vi bjuder in till årsmöte söndagen den 24 Februari kl 16:00 på Lunna. Varmt 
välkommen att delta och göra din röst hörd!
Vill du lämna förslag till årsmötet så lämnar du det skriftligen till styrelsen 
senast tre (3) veckor före årsmötet.

Vår verksamhetsledare Ulle Östmark

Sommarens ridläger
Det finns mycket att välja på i sommar.  Det börjar med järngängets rid läger 
som traditionen bjuder. Sedan blir det travläger, dressyr och hoppkurs, sinne
nas ridläger, galoppläger, fälttävlansinriktad kurs samt uteritter och privat
lektioner. Läs mer och boka på Horse manager under Aktiviteter! 
Du hittar till Horsemanagers inloggningssida genom menyn på vår hemsida 
ghrk.se. Du loggar in med den mailadress du valt och anger ditt lösenord. 
Om du har glömt ditt lösenord kan du få hjälp på inloggningssidan. Som ny 
medlem kan du skapa ett konto på inloggningssidan.


