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INBJUDAN TILL VÅRT TRADITIONELLA  BESÖK 
PÅ OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG

FÖR MEDLEMMAR, SPONSORER OCH ANNONSÖRER

TISDAGEN DEN 26 MAJ KL 19-21 
PÅ PIR 4, ERIKSBERG

PROGRAM
Guidning ombord på 

skeppet.

Information om Baltic Sea 
Tour 2008 och Turnè 2009

Vi berättar om och 
visar bilder från våra 

gemensamma aktiviteter.

För samåkning gäller 
samling på museet kl 18.oo

Nya medlemmar hälsas välkomna!

ÄLVÄNGEN. Vilken stor-
slagen jubileumstill-
ställning det blev!

När K-Ridcenter 
fyllde 10 år firades det 
med öppet hus på Ham-
nens Gård i Älvängen.

Närmare 500 perso-
ner kom för att ta del 
av söndagens välregis-
serade arrangemang.

Klockan tolv drog firandet 
igång på Hamnens Gård med 
loppmarknad och tipsprome-
nad. Besökarna strömmade 
till i massor och intresset höll 
faktiskt i sig ända till dess att 
arrangemanget tog slut, strax 
efter klockan tre på efter-
middagen. Däremellan hade 
jubileumsgästerna kunnat se 
en hopplektion och även fått 
ta del av en glädjefylld upp-
visning i dressyr och hopp-
ning.

– Vad kul att det kom så 
mycket folk. Vi är verkligen 
jättenöjda med hur den här 
dagen utvecklade sig, säger 
Lena Karlsson.

K-Ridcenter ligger bara 
några snabba galoppsprång 
från E45, men ändå natur-
skönt beläget med stora 
grönområden som omger 
gården.

– Vi trivs alldeles förträff-
ligt här, fastlår Lena Karls-
son.

K-Ridcenter erbjuder 

lektioner i små grupper, pri-
vatlektioner och helgkurser. 
Alla lektioner hålls av välme-
riterade och erfarna instruk-
törer.

– Under söndagen hade 
vi en hel del personer som 
anmälde sig till höstens 
kurser. Dagen till ära erhöll 
de rabatt, förklarar Elisa-
beth Samson.

På loppmarknaden var det 
strykande åtgång av de olika 
ting som fanns till försälj-
ning.

– En toppendag, samman-
fattade Elisabeth Samson.

Folkfest när K-Ridcenter firade 10 år
– Öppet hus i strålande solskenstrålande solsken

PÅ HAMNENS GÅRD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tina blickar ut över loppisbordet där försäljningen var god under hela dagen.

Elisabeth Samson sammanfattade söndagens jubileumsfi-
rande som en toppendag.

När K-Ridcenter höll öppet hus fanns möjligheten till När K-Ridcenter höll öppet hus fanns möjligheten till 
prova på-ridning.prova på-ridning.

Tipspromenad var något som attraherade flertalet av de Tipspromenad var något som attraherade flertalet av de 
cirka 500 besökarna till Hamnens Gård i Älvängen.cirka 500 besökarna till Hamnens Gård i Älvängen.


