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Ordföranden  
har ordet
Varje gång jag kommer 
till Lunna blir jag glad och 
fylld av ny energi. Det är 
något speciellt med vår fina 
ridklubb, som är unikt. Ge-
menskapen, delaktigheten, 
vänligheten, omgivningarna. 
En plats för alla. Och nu är 
det höst, det blir kallare, 
hästarna pigga och löven 
färggranna. 

En dag ni inte får missa är 
Öppet stall den 9 oktober, 
11.00-13.00. Våra ungdoms-
ledare kommer att ordna 
roliga aktiviteter, och det blir 
lotterier, fika, ponny/hästrid-
ning, fiskdamm. Välkomna!

Du som har funderat på att 
bli ledare, volontär, ideell av 
något slag, ung eller gam-
mal, hör av dig till styrelsen 
per mail. Alla är välkomna 
och det finns arbetsupp-
gifter som passar alla. Våra 
medlemmar är föreningens 
styrka!

Sana Sjödin

Nr 5, 3 oktober 2022

Kalendarium
Öppet stall 9 okt 
Arbetsdag 6 nov 
Göteborg Open 20 nov 
Terminsavslut  17 dec

Äntligen dags för Öppet Stall igen!
Tillammans ordnar vi en dag med 
lotterier, fika, prova-på-ridning på 
ponny/häst, fiskdamm, poängprome-
nad, käpphästhoppning... 
Vårt café kommer att servera olika 
former av allergivänligt fika (gluten-
fritt, laktosfritt etc).
Vi hoppas på en lika välbesökt dag 
som vi haft tidigare. Det är härligt när 
gårdsplanen är full av besökare.
Bjud med grannar, vänner släkt... vi 
välkomnar alla att uppleva en härlig 
dag! 

Göteborg Open 20 november
Då arrangerar Lunna traditionsenligt riddelen av Göteborg Open. Detta är 
Sveriges största parasporttävling för barn och unga med funktionsnedsätt-
ningar från 7 år och uppåt. Det blir tävlingar i många idrottsgrenar och roliga 
festligheter. Tävlingen är öppen för alla oavsett tävlingserfarenhet. Sista 
anmälningsdag är 16 oktober. Om du vill veta mer och anmäla dig, gå in på 
www.goteborgopen.hemsida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Inbjudan-Go-
teborg-Open-2022.pdf  

Arbetsdag 6 nov
Lunna är en idyllisk plats där 
alla trivs. Men det krävs ideella 
insatser, utöver det fantastiska 
arbete vår personal gör. Passa 
på att komma på terminens sista 
arbetsdag. 

Det är inte bara arbete, utan även 
glada skratt och ett bra tillfälle att 
lära känna andra föreningsmed-
lemmar. Mer info kommer längre 
fram.

Släck ljuset
En liten handling som betyder 
mycket för vår ekonomi är att tänka 
på att SLÄCKA ljuset efter dig. Släck 
i sadelkammaren, på toaletterna, 
i ridhuset, i klubbhuset. Låt inte 
lampan lysa om det inte är någon i 
rummet. 

I höst och vinter behöver vi hålla 
dörrarna till sadelkammaren och 
toaletterna stängda.
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9 oktober 
kl 11–13 
Kom och fika hos oss, vi har allergi
anpassat café. Passa på att prova att 
rida – både vuxen och barn!

Välkommen till oss på Lunna!

Öppet Stall
• prova-på-ridning

• poängpromenad

• käpphästhoppning

• fiskdamm

• lotterier

• café

Öppet Stall 9 okt 11–13


