Välkommen till
UARK!
Upsala Akademiska Ridklubb,
UARK, är föreningen för dig som
är intresserad av hästar och
hästsport och är studerande eller
anställd, eller tidigare studerat
eller varit anställd, vid Uppsala
universitet eller SLU. Om du har
egen häst, rider på ridskola eller
bara tycker att hästar är otroliga
djur spelar ingen roll. Alla är
välkomna!

Besök gärna vår hemsida
www.uark.se
eller kontakta oss på
info@uark.se

Föreningen för Uppsalas
hästintresserade akademiker

Under de senaste åren har det
varit sjudande aktivitet i
föreningen! Exempelvis har det
arrangerats klubbtävlingar, korta
ridkurser, provridningstillfällen,
clinics och trivselkvällar.
Dessutom har klubbens
medlemmar tävlat både
nationellt och internationellt med
stor framgång.
Givetvis handlar inte alla UARKs
aktiviteter om att tävla, utan lika
mycket om att umgås med
likasinnade under trevliga
omständigheter. Information om
aktuella aktiviteter uppdateras
kontinuerligt på vår hemsida,
www.uark.se.

Upsala
Akademiska
Ridklubb

/Upsala-AkademiskaRidklubb-UARK

#upsalaakademiskaridklubb

“Ert

Om UARK
Aktiviteterna som UARK anordnar sker
både till häst och från marken och
bedrivs både i egen regi och i samarbete
med Uppsala universitet och/eller
ridskolan vid Akademistallet i Uppsala. Vi
ordnar allt från nybörjarridningstillfällen
till clinics, tävlingar och trevliga
middagar. Hör av dig om du har önskmål
på aktiviteter!
På studenttävlingar rider alla på
lånade hästar. UARK anordnar
klubbtävlingar i både hoppning och
dressyr på olika nivåer. Utöver detta
finns möjlighet att delta i nationella och
internationella tävlingar. Ett student-SM
anordnas varje år och till våren 2016 är
det vår tur att arrangera tävlingarna på
hemmaplan!
Ridskoleverksamhet bedrivs av UVFK,
Uppland-Västmanlands Fältrittklubb, vid
Akademistallet i Kvarnbo. UARK har ett
samarbete med UVFK, men har ingen
egen ridskoleverksamhet.

Medlemskap
Uppsala Universitets ridinstitution, som
UARK är en del av, grundades redan 1663
och är därmed den näst äldsta organiserade
ridundervisningen efter Spanska ridskolan i
Wien. I början av varje termin delar
ridinstitutionen ut ridstipendier. Stipendiet
består av kostnadsfri undervisning i ridning
två gånger i veckan under en termin vid
Akademistallet. För att söka måste du vara
heltidsstuderande vid Uppsala universitet.
Urvalet bygger både på studie- och
ridmeriter.

Att vara medlem i UARK ger
möjligheter att träffa andra
hästintresserade akademiker, tävla och
delta i spännande aktiviteter. Det finns
två typer av medlemskap beroende på
intresse.
Som fullbetalande medlem är du
medlem i såväl UARK som UVFK och får
delta på samtliga aktiviteter, inklusive
exempelvis tävlingar och ridkurser.
Medlemsavgiften är 400 kr och betalas
in till UVFK på pg 36 21 58-8. Ange
namn, personnummer, samt "student".
Som stödmedlem får du vara med på
alla UARKs avsuttna aktiviteter.
Stödmedlemskapet kostar 50 kr och
betalas in till UARKs pg 57 72 42-1.
Ange namn och personnummer.

Läs mer på www.uark.se
Vi ses!

