Medlemsbrev oktober/november
Oktober och november har hittills varit två händelserika månader på Lunk i
kring!
Vi startade igång oktober med en härlig och mycket lyckad medlemsdag. Vi var
ett helt gäng med ryttare, syskon, föräldrar, styrelsemedlemmar, personal,
barn och barnbarn som arbetade på med gårdsfix och stallpyssel under
förmiddagen för att därefter avsluta med korv med bröd, kaffe och en liten
uppvisning av Anneli och hästarna
Skjanni och Kolle!

På höstlovet hade vi intensivridning och även primär för
vår nya aktivitet Stallkompisar. På denna aktivitet fick deltagarna lära sig mer
om hästar och stallet. Till exempel vad de olika kroppsdelarna heter på hästen,
vad hästen behöver äta och vad som behöver finnas i hästens box.

Vi har också hunnit med temaveckan ”Yoga på hästryggen”. Ridning handlar
mycket om kroppskontroll, andning och närvaro vilket ju går hand i hand med
yoga. Dessutom blir ju allt lite roligare när man får göra det på hästryggen!

I oktober hade Lunk i krings personal och styrelse en Kick off på Tom Tits. Där
prövades vår samarbetsförmåga i en klurig experimentkamp – riktigt kul!
Sedan avslutade vi dagen med en god och
trevlig lunch tillsammans.

Från och med den 15 november
är Erika tillbaka från sin
föräldraledighet och det är
hon som svarar på era mail och
frågor framöver och ni kommer
säkerligen även att se henne en del på stallplanen. Jag (Isabella) kommer
självklart att vara kvar som ridledare.

Under hösten har personalen och hästarna tränat tömkörning tillsammans med
tränaren Matilda Qvarnström. Såå nyttig och bra träning för våra fina hästar
som blir allt duktigare för varje gång.

Terminen går i rasande fart och det är snart dags för avslutning och ett litet
juluppehåll. Sista ridningen för terminen är v.49 för vardagarna och v.48 för
lördagarna. Anmälan till vårterminen kommer skickas ut inom kort, så håll
utkik!

Glöm inte ta på er stövlar till stallet hälsar Skramur som unnar sig själv ett
lerbad nästan dagligen

VI SES!

