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Ordföranden  
har ordet
Även i år hade vi årsmöte 
via Zoom. Allt fungerade 
och Annika Tännström som 
mötesordförande rodde allt 
i land. Vi tackar den gamla 
styrelsen för goda insatser 
och hälsar den nya styrel-
sen välkommen. Tack alla 
medlemmar som närvarade 
via datorer, läsplattor och 
mobiler! 

Något vi är mycket glada och 
stolta över är att Ungdoms-
sektionen, US, har kommit 
igång. US finns på instagram: 
lunnaridklubbus

Ett stort engagemang från 
medlemmarna är kärnan 
i vår förening. Undrar du 
över något, fråga gärna oss i 
styrelsen!

Längre fram kommer arbets-
dagar, öppet stall mm. Håll 
utkik efter info i stallet och 
på facebook.

 Vi ses på Lunna!
Sana Sjödin

Nr 1, 6 mars 2023

Kalendarium
12/3 Arbetsdag
v12 Rocka-sockorna-ridning
8/4 Ingen ridning, påskbrasa
Öppet stall, arbetsdag i vår 
18/5+27/5 Ingen ridning
22/6 Terminsslut

Filmförbud
Det är filmförbud hos oss, med 
vissa undantag (se mer på hem-
sidan). Lunna Ridklubb är en plats 
där att alla ska känna sig trygga. 

Filmning och fotande kan störa 
lektionen, det är också svårt att få 
med bara en elev. Du får ta bilder 
på dig och hästen du rider eller 
pysslar med i stallet.

Ny styrelse
Susana Sjödin, ordförande 
Inga-Lill Ahlberg, kassör 
Teresa Barros, vice ordf 
Carolin Ekberg, sekr 
Lisa Bexander, vice sekr 
Caroline Larsson 
Olof Kjellström 

Suppleanter 
Joline Tännström, Johan Enesten 
Elisabeth Nordbladh

Ny personal
I stallet kan ni framöver träffa våra 
nya timanställda som rycker in vid 
behov. Det är Pernilla Wahlgren och 
Melissa Potter. Välkomna säger vi!

Ridning på ”röda dagar”
Det är ridning som vanligt flera 
”röda dagar” i vår. Se i vår kalender.

Arbetsdag 12 mars
Våren nalkas! Inför vitsippsblom-
ningen ska vi göra Sinnenas Stig 
riktigt fin.

Vi träffas kl 10–16, kom den tid du 
själv vill. Vi bjuder på fika och grillat!

Anmäl dig till teresa@lunnarid-
klubb.se

Våren närmar sig!

Vårt nyaste tillskott, russet Ozzie, solbadar liggandes i halmen!


