Medlemsbrev augusti/september
Äntligen är höstterminen igång! Några från personalen startade med en utflykt
till Taffsnäs Gård i Gnesta där vi hämtade våra fina hyrhästar. Denna gång blev
det inte bara en, utan två, fjordhästar som
fick följa med oss: Lanzo (såklart) och
nykomlingen Enzo. Enzo har nu långsamt
skolats in i verksamheten och han sköter sig
finfint och verkar trivas bra!
Enzo och Lanzo har inte bara väldigt lika
namn (gäller att hålla tungan rätt i mun )
utan de ser ju också väldigt lika ut. Men här
kommer ett litet tips på hur ni kan se skillnad på dem:
Fyra vita prickar på nosryggen: Lanzo

Inga prickar, men lång pannlugg: Enzo

Några av er har säkert sett en hel del nya ansikten bland personalen också. Vi
har nämligen två nya ridledare från och med denna termin, Janine och Helena.
Vi hälsar dem varmt välkomna till Lunk i kring! Rebecca har tyvärr slutat hos oss
och vi önskar henne förstås lycka till på sin nya arbetsplats.

Förra veckan hade vi tema ”Uppdragsjakt” för våra ryttare. De red till olika
lådor där de olika uppdragen fanns beskrivna. Väldigt roligt och spännande!

”Hur många siffror kan du hitta?”…

..”Håll armarna rakt”, ”Blunda och räkna till 10”..

En annan fantastiskt rolig nyhet är att Lunk i kring nominerades till Svenska
hjältar! Vi uppmärksammades med ett fint reportage i Aftonbladet förra
veckan. In och kika här om ni inte redan sett och läst: Lovön: På Lunk i kring får
funktionsvarierade barn rida (aftonbladet.se).

Den 2 oktober är det dags för medlemsdag på Lunk i
kring med gårdsfix, tipspromenad, lunch och
umgänge (se separat inbjudan per mail). Anmäl er till
info@lunkikring.nu senast 27/9.
Missa inte heller vår höstlovsridning v.44! Inbjudan
och mer info kommer på mail inom kort.
Nu till höstterminen har vi beslutat att lätta lite på våra ”Corona-rutiner”. Vi ser
nu att det känns okej, för den som vill, att följa med sin häst in i stallet efter sin
ridning och pyssla om hästen. Vi är dock tacksamma om föräldrar/assistenter
som inte nödvändigtvis aktivt behöver finns till hands väntar utanför stallet. Vi
ber er att fortsätta med att vara noga att stanna hemma om ni har
förkylningssymtom, avboka er ridning till Maria på 073-740 46 96.
Ser fram emot en härlig hösttermin med lite stallpyssel igen!

