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Ordföranden  
har ordet
Den 23 februari hade vi 
föreningens årsmöte. Vi 
tackade bl a av en del 
styrelsemedlemmar och 
välkomnade nya! Ett förslag 
på stadgeändring hade 
inkommit och behandlades, 
verksamhetsberättelsen 
presenterades och vi fick 
möjlighet att berätta om 
året som gått.
Du hittar den nya styrelsen 
på hemsidan: https://www.
ghrk.se/om-ghrk/styrelsen/

Bland annat har vi tre ord-
föranden igen: Sana Sjödin, 
Maria Persson och Linda 
Edvardsson.

Linda Edvardsson

Nr 1, 14 april 2020

Kalendarium
Stängt pga helgdag  1 maj
Stängt pga helgdag  21 maj
Stängt pga helgdag  6 jun
Terminsavslut  18 jun

Smittläge covid-19
På grund av Coronaviruset vill vi be 
om att enbart de elever (med ledsa-
gare) som ska rida kommer till oss. 
Vi behöver hjälpas åt för att hindra 
spridningen av viruset. 
Tvål och handsprit finns på toaletter-
na – använd det!  Och självklart är du 
hemma om du är sjuk...
Försök att vara så lite som möjligt i 
klubbhuset, då det är ganska trångt 
och dålig ventilation. 

Personalförändringar
Strax innan jul tackade vi av både Emma som jobbat hos oss under hösten, 
samt Ulle som varit vår verksamhetsledare. Båda två går nu vidare mot nya 
spännande utmaningar och vi önskar dem båda ett varmt lycka till! Tack för er 
tid på Lunna! 
Vi säger också välkommen tillbaka till Kristina, som under vårterminen ska ha 
en del lektioner hos oss, och välkommen till Monika som jobbar i stallet!

Krisberedskap
Vi behöver ha en beredskap för att 
ta hand om hästar och anläggning 
om någon ur personalen skulle 
insjukna. Det gäller främst in- och 
utsläpp, mockning och fodring av 
hästarna. 
Du som har häst- och anläggnings-
kännedom och kan hjälpa till vid 
en eventuell krissituation får gärna 
maila till linda@ghrk.se. 

Newbodyförsäljning
Vi på GHRK har en dröm om nytt hindermaterial… och för att nå dit har vi nu 
valt att sälja Newbody-kläder. Hjälp oss att tjäna pengar till nya hinder genom 
att sälja för oss! 
Vill du stötta oss genom att handla, gå in på newbody.se och välj förening 
Göteborgs Handikappridklubb.

Nya hästar 
Vi har två nya hästar hos oss, Ari och Star. Star kommer att börja skolas in 
i verksamheten snart, men Ari är fortfarande i karantän.

Ridläger i sommar
Välkommen på ridläger hos oss i sommar! Det 
finns läger och kurser för alla nivåer. Du kan läsa 
om sommarens ridläger på vår hemsida. 
Vad sägs om Sinnenas ridläger, skrittläger, trav-
läger, dressyr- och hoppkurs mm? 
Anmäl dig via Horsemanager. Vi ses!


