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Ordföranden  
har ordet
Tack alla elever och medlem-
mar för en härlig vårtermin!

Nu får vi njuta av en skön 
sommar. Hästarna får lite 
vila varvat med ridläger och 
kurser under sommaren.

Att bara promenera runt 
vår vackra Lolos ridväg en 
sommardag eller -kväll är 
rogivande. Prova gärna! 

Har du sett att vi har 
mindfulness-ridning och 
långritter i sommar? Visst 
låter det härligt att komma 
ut i naturen med häst?

För dig som vill träna finns 
det kurser och det kommer 
även tillfällen för privatlek-
tioner i sommar, där kan du 
i lugn och ro prova på det 
som är roligt eller kanske det 
som känns svårt men du vill 
träna på.

Önskar dig en skön sommar!

Sana Sjödin

Nr 3, 24 juni 2022

Kalendarium
Terminsstart 15 aug
Arbetsdag 28 aug 
Öppet stall 11 sept
Arbetsdag 9 okt 
Terminsavslut  22 dec

Tack för denna terminen
Tack för en härlig termin. Hoppas du hittar något roligt läger i sommar, det 
finns några platser kvar på några läger och kurser. Ha en skön sommar!

Vi byter till Hippocrates
Från den 1 juli använder vi ett nytt ridskolesystem som heter Hippocrates.
Horsemanager upphör. Vi skickar en inloggning till Hippocrates till den mail-
adressen som du har använt tidigare.

Emelie tillbaka
Nu är Emelie tillbaka på heltid igen, efter att ha gått utbildningen till verk-
samhetsledare inom häst näringen. Därför kommer några grupper att byta 
ridlärare i höst.
Det kommer också att starta några nya grupper, mer info kommer framöver!

Arbetsdag 28 aug
På söndag den 28 augusti träffas vi 
och gör sensommarfint på Lunna. 
Det blir utearbete med trädgård 
och marker såväl som inne.

Inbjudan kommer längre fram. 

Terminsstart 15 aug
Måndagen den 15 augusti börjar 
höstterminen. Varmt välkomna då! 

Öppet Stall 11 sept
Det blir öppet stall i höst också, no-
tera 11 september i din kalender!


