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Ordföranden  
har ordet
Välkomna till en ny termin! 
Sommaren har bjudit på 
omväxlande väder med en 
hel del sol och värme, inte 
minst för våra många läger-
deltagare!

Under våren har vi ordnat så 
att det går att beställa fina 
och praktiska kläder med 
klubbens märke på. Se länk 
på vår hemsida (medlem/
klubbkläder). Titta och 
beställ gärna!

Ännu är inte pandemin över, 
just nu ökar tyvärr smitt-
spridningen av covid-19 
igen. Så vi får helt enkelt 
fortsätta att tvätta händerna, 
använda handsprit, stanna 
hemma om du känner dig 
sjuk och allt det där som vi 
gjort så länge... och kom 
ihåg – håll en hästlängds 
avstånd.

 Vi är rädda om alla som 
kommer till oss, elever såväl 
som personal. Välkommen 
i höst!

Sana Sjödin

Nr 2, 12 augusti 2021

Kalendarium
Terminsstart 16 aug
Arbetsdag  28 aug
Ingen ridning 5-6 nov
Terminsavslut  18 dec

Nytt i höst – personal
I höst kommer Emelie att vara 50% tjänstledig pga studier och Matilda lämnar 
oss för att vidareutbilda sig. Vi önskar henne lycka till!
Vi har en ny medarbetare, Teija Korpi, och hon kommer mest att arbeta som 
ridlärare och hästutbildare. Lotta Karlsson ska ha lektioner på fredagkvällar.
Zofia kommer att jobba heltid som ridlärare, i stallet och på kontoret mm.
Hanna, Jessika och Kim fortsätter som tidigare med stall, hästar och anlägg-
ning.

Vi har ytterligare en ny häst som börjar komma in i verksamheten, det är 
Premme, en 19 årig stabil valack. Han kom till oss vid midsommar och har 
tidigare jobbat som turridningshäst.

Ny häst

Hjälmhyra
Från och med den här terminen 
kommer vi att ta ut hjälmhyra, 30 kr/
tillfälle. I hjälmhyran ingår hyra av 
väst.  För allas säkerhet har vi upp-
daterat våra hjälmar igen och köpt 
nya hjälmar.

Elev-komihåg 1 
Glöm inte att du som ska rida måste 
vara på Lunna senast 30 min innan 
lektionen börjar.
Kom gärna tidigare så att du hinner 
förbereda hästen, prova hjälm osv.

Arbetsdag
Den 28 augusti är det arbetsdag på 
vår fina anläggning. Den behöver 
lite insatser då och då.  Info om vad 
som ska göras denna gång kommer 
senare. Korvgrillning utlovas!
Anmäl dig till:  
teresa@lunnaridklubb.se.

Elev-komihåg 2 
För de elever som klarar att göra 
iordning sin häst själv ingår det i 
lektionen att eleven gör i ordning 
sin häst själv.


