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Ordföranden  
har ordet
Terminen har börjat och vi 
har börjat rida igen! Det är 
det bästa som finns, att sitta 
på hästryggen, gunga med i 
skritt, studsa med i trav, flyta 
med i galopp, njuta av livet! 
Känna sig ett med hästen 
och få den där kontakten 
med hästen som inte går 
att beskriva, den kan bara 
upplevas.

Sommarens ridläger blev 
mycket uppskattade, och 
lägerdeltagarna var väldigt 
nöjda! Tack personal och 
ideella för att ni gjorde läger-
upplevelsen för våra ryttare 
till det allra bästa.

SLÄCK ljuset! I höst/vinter 
kommer vi, som alla andra, 
att drabbas av höga el-räk-
ningar. Släck efter er, i sadel-
kammaren, på toaletterna, 
i ridhuset, i klubbhuset. Låt 
inte lampan lysa om det inte 
är någon i rummet. Tillsam-
mans kan vi hålla utgifterna 
nere.

Sana Sjödin

Nr 4, 22 augusti 2022

Kalendarium
Terminsstart 15 aug
Arbetsdag 28 aug 
Öppet stall 9 okt 
Arbetsdag 16 okt 
Terminsavslut  17 dec

Välkomna till ny termin!
Äntligen är ridskolan igång igen som vanligt! Det är så härligt att ha er elever 
här igen, både gamla och nya. Välkomna alla!

Vi har bytt till Hippocrates
Från den 1 juli använder vi ett nytt ridskolesystem som heter Hippocrates. Vi 
har skickat en inloggning till Hippocrates till den mailadressen som du har 
använt tidigare. Skicka oss ett mail på info@lunnaridklubb.se om det inte har 
fungerat.
Det har bitvis varit lite knepigt att byta system och vi ber om ursäkt att det har 
varit lite krångel på sina håll. Vi hoppas att det kommer att fungera mer stabilt 
nu under hösten med vanlig gruppridning.

Arbetsdag 28 aug
Lunna är en idyllisk plats där alla 
trivs. Men det krävs ideella insat-
ser, utöver det fantastiska arbete 
vår personal gör. Inför hösten ska 
vi röja och göra fint på Lunna. 
Skriv in den 28 augusti i din kalen-
der, för höstens första arbetsdag, 
då vi ses på Lunna! Info skickas 
snart ut om arbetsdagen.

Öppet stall 9 okt
Öppet stall har fått nytt datum! 
Obs!!

Nytt datum är söndagen den 9 ok-
tober. Då blir det prova-på-ridning 
på ponny och stor häst, fika med 
mera! Spara dagen i minnet och 
bjud med dig vänner, grannar med 
flera. Välkomna!


