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Ordföranden  
har ordet
Vi har fått till oss att vi är uni-
ka, inte bara som ridklubb 
utan även som idrottsför-
ening. Vår verksamhet är 
fantastisk, och det beror 
på alla våra medlemmar 
och personal som bidrar 
till sammanhållning och 
delaktighet. Tillsammans är 
vi oslagbara!

Vi är så stolta över våra 
unga ledare som under 
året arrangerat rykttävling, 
poängpromenad, käpp-
hästhoppning, ställt upp 
som ledsagare och ordnat 
spökvandring.

Under året har ökade foder- 
och elkostnader varit en stor 
utgift för föreningen, men vi 
har ändå en stabil ekono-
mi, mycket tack vare extra 
bidrag från Göteborgs Stad, 
idrott och förening, samt 
Ridsportförbundet.

 Vi ses på Lunna!
Sana Sjödin

Nr 6, 1 december 2022

Kalendarium
Terminsavslut  17 dec 
Vintermys 18 dec 
Käpphästtävling 27-28 dec 
Terminsstart 9 jan 
Årsmöte US 19 feb
Årsmöte 26 feb

Lussevecka
Sista veckan på terminen firar vi 
med att ha Lucia-tema även i år. 

Kom med luva på hjälmen, glitter 
i håret eller vad du känner för att 
ha på dig! Fråga din ridlärare om 
du är osäker på vad du kan ha på 
dig när du rider.

Det kommer att finnas lussefika 
att köpa även i år. Välkomna!

Käpphästtävlingar
27-28 december håller våra 
ungdomar i käpphästtävlingar, 
hoppning och dressyr. Mer info 
kommer på Facebook/Instagram.

Årsmöten 2023
Grunden för en ideell förening är 
demokrati. Den 26 februari 2023 är 
det årsmöte för Lunna Ridklubb, ett 
möte för medlemmar att uttrycka 
sin åsikt och utse den nya styrel-
sen. Valberedningen vill gärna ha 
förslag till nomineringar. Kontakta 
Ann-Louise Olsson, peter.o@live.se

19 februari kommer US (ungdoms-
sektionen) att ha ett första årsmöte.

Newbody
Stöd klubben genom att köpa 
underkläder, kryddor mm från New-
body. Se hemsidan. Beställ senast 
11 december. Ett bra julklappstips!

Julklappstips!

God
Jul
God
Jul

Nu planerar vi den kommande vårterminen och sommaren för fullt. I sommar 
blir det ridläger som vanligt, med olika inriktning och olika många dagar. Passa 
på att önska dig ett ridläger i julklapp! Eller kanske en extra ridlektion?
Vi i styrelse och personal tackar er alla för den här terminen. Tack till alla ideella 
och våra ungdomar för allt ni gjort. Vi önskar er alla en riktigt God Jul!


