20 år på Lunna
Över 200 barn, ungdomar och vuxna deltog i
firandet av Göteborgs Handikappridklubbs 20-års
jubileum på Lunna 31 augusti. Klubben bjöd på
ponnyridning och ardennerridning, tur med häst
och vagn, korv och tårta till alla besökare. Kön
ringlade lång med barn och ungdomar för att rida
ponny och ardenner, som längst en dryg halvtimma!

en sådan här dag och dessutom var det invigning
av två nyheter på Lunnas mark – Sinnenas ridstig
och en handikappanpassad terrängbana.
Göteborgs Handikappridklubbs Marie-Louise
Nilsson höll i invigningen av Sinnenas ridstig.
Sedan tidigare finns en ridslinga på cirka två kilometer som är anpassad så att ledsagare kan följa
med handikappade ryttare runt. Den nya ridstigen är mer stimulerande, bland annat för balan-

Många hade sökt sig till Lunna och 20-årsfirandet.
De goda kakorna och tårtorna som klubbmedlemmarna bidragit med hade strykande åtgång.
En klassiker, poängpromenaden, hade sin plats

Marie-Louise Nilsson höll i invigningen av Sinnenas Ridstig. Stigen kommer att ha stationer
för olika sinnen, till exempel synen.

sen, med backar och svängar. Framöver blir
det ett antal stationer utefter stigen där man
särskilt kan använda sina sinnen, till exempel
syn, hörsel och känsel.
Den första delen av en handikappanpassad
terrängridbana invigdes också under ledning
av verksamhetsledare Ulrika Östmark. En av
klubbens ridlärare, Sabina Larsson, invigningshoppade med ridskolehästen Barry. Två hinder
är byggda hittills, en torrgrav som efter nattens
regn var vattenfylld, och ett upp-/nerhopp.
Båda hindren har tre svårighetsgrader och gott
om plats för medhjälpare.

Ridläraren Sabina Larsson och ridskolehästen
Barry invigningshoppade…

Här ser man de tre nivåerna och att det finns
plats att ha medhjälpare med sig så att så många
som möjligt ska kunna prova på att rida terränghinder.

Härliga klubbmedlemmar som gjorde dagen
möjlig!
Många
barn och
ungdomar
ville rida
under dagen, detta
var nog
det minsta
barnet.

… och det gjorde även många barn.
Text och foto Lotta Karlsson
Göteborgs Handikappridklubbs hedersmedlem Rolf Jörgensen, vars dotter ridit på klubben sedan 70-talet, höll jubileumstal dagen
till ära och man hade också en utställning om
hur klubbens verksamhet startade och hur den
växt fram under trettio år.

Fotnot: Sinnenas ridstig och terrängbanan
är byggt med hjälp av bland annat Svenska
Handikappidrottsförbundet och Göteborg Stad
Norra Hisingen som stöttat breddningen av
verksamheten.

