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Ordföranden
har ordet

Så här års blir man hänförd
över att dagarna blir längre,
att se solen svepa över
hästarna och kullarna. Det
blir snart vår. Tänk att få
komma ut i skogen, på häst
ryggen och få se vitsipporna
blomma.
Även i år hade vi årsmöte via
Zoom. Tack alla deltagare för
ett trevligt och konstruktivt
möte. Styrelsen företräder
medlemmarna mellan
årsmötena och vi finns
tillgängliga för er.

Ridläger i sommar

Lunna är en idyllisk plats
där alla trivs! Extra viktigt i
oroliga tider... Men det krävs
ideella insatser, utöver det
fantastiska arbete vår perso
nal gör. Inför vårens ankomst
ska vi röja och göra fint på
Lunna. Skriv in den 27 mars
i din kalender, för då ska vi
ha arbetsdag då vi träffas,
arbetar och skrattar ihop.

Rocka-sockorna-vecka

Vi ses på Lunna!

Sana Sjödin

Kalendarium

Arbetsdag
27 mar
Ingen ridning 16/4, 26/5, 4/6
Öppet stall
22 maj
Terminsavslut
23 jun
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Ridläger och kurser hittar du på Horsemanager och på hemsidan! In och se
om du hittar det som passar just dig!
Det blir bland annat Järngängets ridläger, hoppläger, Sinnenas ridläger, även
tyrsritt, dressyrkurs, mindfulnessridning, nybörjarkurs med mera. Årets nya
läger är familjeläger, hästutbildningsläger och ett läger med fokus på relatio
nen mellan människa och häst. Välkomna!

Nu är det snart dags! Vår fantastiska personal och våra eminenta hästar rockar
sockorna tillsammans med er elever under veckans lektioner. För allas lika vär
de! Vi startar temat måndag 21 mars och kör temat hela veckan till och med
lördag den 26 mars. På med olika sockor och rocka loss med oss!

Ny styrelse

På årsmötet valdes en ny styrelse.
Vi tackar de som tar ett steg tillbaka
och hälsar de nya välkomna!
Ordförande Susana Sjödin
V ordf
Teresa Barros
Kassör
Inga-Lill Ahlberg
V kassör
Zophia Lennestam
Sekreterare Carolin Ekberg (suppl)
V sekr
Maria Persson
Ledamot Carro (Caroline) Larsson
Suppl
Lisa Bexander

Arbetsdag 27 mars

Det är dags att göra vårfint på Lun
na. Söndag den 27 mars bjuder vi
in alla medlemmar och vänner. Det
är ett bra tillfälle att träffas, arbeta
och skratta ihop. Det mesta arbetet
kommer att ske utomhus, (ridvägar,
stallplan samt i stallet).
Vi bjuder alla deltagare på något
enkelt att äta, fika och korvgrillning.
Anmäl dig gärna till teresa@lun
naridklubb.se senast 24 mars.

Information finns också på www.lunnaridklubb.se och vår Facebooksida facebook.com/LunnaGHRK
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