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Öppet stall 26 maj kl 12-14

Ordföranden
har ordet

Det är dags för öppet stall hos oss på
Lunna igen. Det blir bland annat:
• ponnyridning • tårtkalas/fika
• poängpromenad • lotteri
Dessutom ska vi ha namngivning av
vår fina trähäst. Namnet röstas fram
av de som deltar i poängpromenaden.
Kom och var med och rösta på ditt
favoritnamn! Välkomna!
Vill du vara med och hjälpa till? Jättekul! Kontakta Heidi: heidi_jansson@
yahoo.se eller Linda: lv.edvardsson@
gmail.com

Våren kom faktiskt i år också,
och vi har ridit ut ofta. Våra
ridvägar och skogsstigar
är oslagbara! Rödbo är en
gammal kulturbygd, och när
vi rider ut i naturen får vi se
mossbelupna stengärdsgårdar, ana gamla landsvägar
och var torpen och odlingslotterna en gång låg. Här har
bott människor ända sedan
jägarstenåldern.
Vi spanar efter nya hästar!
Välutbildade 5-7-åriga valacker sökes. Spännande!

Arbetsdag 16 juni

På vår anläggning händer
det också saker, det byggs ny
lift samt hovslagarplats och
spolplats i det gamla traktor
garaget.

sly och växtlighet, måla ladan, göra
snickeriarbeten, plantera och göra
fint i rabatterna. Vi jobbar den tid vi

Dags igen! Nu behöver vi t.ex. röja

kan mellan kl 10-16. Kom och jobba
tillsammans en härlig sommardag!

Hopp-clearround 30 juni
Hinderhöjd från markbommar upp
till 80 cm hinder. Ledare och bredvidgångare tillåtet. Från skritt till
galopp. Rosett till felfria ekipage!
Prata med din ridlärare. Läs mer om
anmälan, tider osv på vår hemsida.

Vi ses på GHRK!

Sana Sjödin
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Sommarridläger!!
Har du anmält dig än? Du kan hitta ett – eller flera – som passar just dig.
Träna dressyr och hoppning med Sabina, var med på mysiga ridläger med
Emelie, testa fälttävlan med Ulle... eller varför inte härliga uteritter i lugnt eller
högt tempo på våra fina hästar! Välj bland kurser, privatlektioner och läger på
www.ghrk.se/ridlager.

Vi har ny mail-adress: info@ghrk.se

Obs, vi har ny mailadress. Om du har skrivit till den gamla och inte fått svar
så snälla, skicka igen på den nya. Ursäkta trasslet.

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

GHRK Göteborgs Handikappridklubb
Telefon: 0303 - 24 93 25

Rödbo Lunnaväg 10
442 90 Kungälv
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