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Ordföranden  
har ordet
Advents- och jultider för 
tank arna till ett litet stall 
någon annanstans i världen. 
Här hos oss på Lunna har 
vi vårt eget stall med vår 
Luciaridning 15 december, 
traditioner mellan varm 
mule och gott fika. 

Lunna ska vara platsen där 
alla kan få testa på nya saker 
och lyckas, på en gång eller 
lite senare. GHRK är en fören-
ing som är föränderlig. Den 
demo kratiskt valda styrelsen 
arbetar för att utveckla verk-
samheten så att den passar 
nuvarande medlemmar men 
att utbudet ska locka fler. Du 
hjälper GHRK just nu genom 
att handla almanackor – köp! 

Kom på söndag och önska 
varandra God Jul och ge din 
favorit häst en julkram! Ja, 
eller någon annan...

Tack för i år! Alla!

Ann-Louise Olsson

Nr 6, 12 december 2019

Kalendarium
Terminsstart 13 jan
Stängt pga helgdag  10-13 apr
Stängt pga helgdag  1 maj
Stängt pga helgdag  21 maj
Stängt pga helgdag  6 jun
Terminsavslut  18 jun

På gång
Luciafirande 15 december 
Privat lektioner 18-19 december 
Julmysridläger 23 december
Se hemsida/facebook/horsemanager.

GHRKs kalender
Årets julklapp! Kalendern har haft strykande åtgång, 
bara några få ex kvar. 
Du kan fortfarande beställa GHRKs kalender via Linda 
på mail: lv.edvardsson@gmail.com. Den kostar 150 kr. 
Pengarna från kalendern blir grundplåt för en ny lek-
tionshäst/ponny.

Nytt avtal
När du loggar in på horsemanager 
nu måste du godkänna ett nytt 
ridskoleavtal. Det nya är att ryttare 
med  epilepsi behöver ha med sig en 
ansvarig person i händelse av EP-anfall.

Den 24 november hade vi Göteborg Open i rid-
ning hos oss på GHRK. Jättefina ritter av duktiga 
ryttare och stor publik. Grattis till alla medaljörer! 
Stort tack till alla våra fantastiska funktionärer!
Bilder finns på ghrk.se/nyheter och på vår Face-
book.

Göteborg Open 2019

Hästarna får jullov
Våra hästar får nu semester några veckor under jul, nyår och lite till. Vår-
terminen startar måndagen den 13 januari.


