Lunnabladet
Lunna RK – en klubb för alla
Nr 1, 20 april 2021

Vi byter namn

Ordföranden
har ordet

Våren är äntligen på gång
och vi har nyss haft en
arbetsdag med härligt väder
där vi fick mycket gjort på
vår anläggning.
Denna vår hade vi ett digitalt
årsmöte. Lite annorlunda,
som så mycket annat det senaste året, men det blev bra
förhandlingar även på detta
sätt. Vi tackar den gamla
styrelsen och välkomnar den
nya.
Den nya styrelsen hittar du
på hemsidan: www.ghrk.se/
om-ghrk/styrelsen

I ett par års tid har vi i klubben funderat
på att byta namn. Nu är det klart, vi heter
numera Lunna Ridklubb!
Hemsida, mail, facebook och instagram
slussas in på nya namnet allteftersom.
Den nya hemsidan kommer att heta
lunnaridklubb.se.

Sommarens ridläger

Några läger är redan fulla, andra håller på att fyllas, så skynda dig att anmäla
dig till det läger just du vill gå på. Välkomna!
Broschyr finns på hemsidan: www.ghrk.se/rida-hos-oss/ridlager-2021

I sommar har vi många olika
läger, kurser, uteritter med
mera. Läs om detta i lägerbroschyren på vår hemsida.
Platserna går åt, så fundera
inte för länge innan du anmäler dig. Varmt välkommen
till oss i sommar!

Sana Sjödin

Kalendarium

Stängt pga helgdag 1 maj
Stängt pga helgdag 13 maj
Terminsavslut
18 jun
Ridläger mm 21 jun – 5 aug

Lunnabladet
Ett blad för Lunna RKs
medlemmar och alla som har
anknytning till verksamheten.
Utkommer minst 4 ggr/år.
Redaktör Sana Sjödin
sanasven.roeset@gmail.com
Layout Lotta Karlsson
lotta@karlssonbild.se

Ny styrelse
Susana Sjödin är ordförande i styrelsen tillsammans med Maria Persson.
Övriga ledamöter är Inga-Lill Ahlberg, Lotta Backman, Zophia Lennestam och
Teresa Barros Mendez. Kristin Geidenmark och Carolin Ekberg är suppleanter.
Läs mer om vad styrelsen har för uppgifter och vilka arbetsgrupper vi har på
hemsidan www.ghrk.se/om-ghrk

Nya hästar
Vi har några nya hästar som börjar komma in i verksamheten:
Dante – 6-årig C-ponny, Ove – 6 årigt engelskt fullblod, Blixten – C-ponny
samt Rune – 13-årig D-ponny. Se mer om dem på vår Facebooksida.

Information finns också på www.ghrk.se och vår Facebooksida facebook.com/LunnaGHRK
Lunna Ridklubb
Telefon: 0303 - 24 93 25
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