
MEDLEMSBREV FEBRUARI/MARS 
 

Vi har tagit oss in i mars månad och vintern gjorde plötsligt en dramatisk come-

back! Men hästarna fäller sin vinterpäls vilket är ett gott vårtecken, håll ut!!       

På Lunk i kring är det full fart just nu.  

Vi har haft vårt numera traditionsenliga ”alla hjärtans dag”- 

tema. Vi letade hjärtan och reflekterade över funderingar 

kring hästar, känslor och kärlek.  Dessutom har vi haft 

några privatlektioner för föräldrar och syskon, och 

kvällskurserna Stallkompisar samt Coachande gruppsamtal 

för föräldrar/anhöriga har startat igång.  

Förra veckan var det 

sportlovsridning, Det blev riktig 

sportlovskänsla med snö,  

strålande sol och taggade ryttare!  

 

 

 

 

   

Vi har också haft ett roligt återbesök av ATG Drömfond! För två år sedan vann 

Lunk i kring ATG Drömfond och nu var det dags för en uppföljningsfilm. Det 

blev en superrolig dag. Tusen tack till er som ville medverka i filmen, det var en 

helt strålande insats från er alla! Filmen kan ni se på våra sociala medier.  

 

 



På hästfronten har det också hänt en hel del, både tråkiga och roliga nyheter.  

Vår trotjänare och fantastiska hästarbetskamrat Skramur 

har fått somna in. Efter en lång tid av 

sjukdomsproblematik och skador kom vi tillsammans med 

veterinär fram till beslutet att han inte längre kunde ha ett 

fullgott och värdigt hästliv. Skramur har funnits i 

verksamheten i många, många år och varit en helt 

fantastisk arbetskamrat. Han har gett enorma mängder 

kärlek, trygghet, värme och oförglömliga stunder för våra 

medlemmar. Hans insats i föreningen är ovärderligt och 

oförglömligt och vi är evigt tacksamma för honom.   

 

Vår vän Wigge som varit på prov hos oss under vintern 

har hittat ett nytt hem då vi kom fram till att han inte 

riktigt trivdes med arbetet i verksamheten. Och istället 

har Billy flyttat in hos oss. Billy är en supersnäll och go  

9-årig kille av rasen tinker. Vi hälsar honom välkommen 

och hoppas och tror att han kommer bli en riktig Lunk i 

kring-stjärna!      

En annan rolig händelse är att personalen varit på 

studiebesök hos Maria Falck som bedriver Björkviks 

ponnyridskola och företaget Ridskolepedagogik. Vi 

fick fantastisk inspiration och många spännande idéer 

att arbeta vidare med!  

 

Vi vill också passa på att påminna om vår 

medlemsdag den 23 april! Inbjudan har gått ut via 

mail. Denna dag kommer vi även att ha Öppet hus och erbjuder provridning för 

de som ännu inte är medlemmar. Känner ni kanske någon som skulle uppskatta 

vår verksamhet eller som bara är sugen på att prova något nytt? Sprid gärna 

ordet så att fler barn, unga och familjer få möjlighet att upptäcka och ta del av 

vår verksamhet!  

 Vi ses i stallet! 


