
Ärade Inspektor, kära alumner, studenter samt medlemmar,

Höstterminen börjar lida mot sitt slut och på varje campus syns flitiga

studenter sätta sina sista ord på pränt och vända de sista bladen i boken.

Även om terminen pågår en bra bit in på januari känns terminsslutet

betydligt närmare än så. Regnet smattrar och Uppsalas gator fylls av vatten,

vatten och åter vatten, det vita guldet uppenbarade sig under några korta

dagar men verkar ha tackat och bockat för sig, i alla fall för nu. Trots detta är

julkänslan på topp, men kan det bli annat när glitter, julkulor och glaserade

pepparkakor klär boxarna i stallet?

Upsalas akademiska ridklubb har haft ännu ett fantastiskt år. Vissa har tagit

sig runt på sin första dressyrtävling, andra har provat voltige, någon har gått

på sin första Hubertussittning, hoppat en viss höjd och funnit vänner för

livet. UARK har länge varit en förening där gemenskap och samhörighet

varit i fokus, vilket vi är stolta över, hos oss är alla välkomna. Det fina med

hästarna och det gemensamma hästintresset är att de binder ihop många

konstellationer av människor som kanske aldrig någonsin hade mötts annars.

Vill du gå med i UARK’s styrelse?

Vips så kommer vårterminen att vara igång - både härligt, men även tråkigt

då en del av UARK’s styrelse kommer att ha studerat färdigt och därmed

redo att pröva sina vingar i det “riktiga livet”. Det kommer därför att finnas

lediga platser i UARK’s styrelse som vi givetvis vill fylla. Det är en förening

där du kan göra precis så mycket eller lite som du känner för - alla hjälper

alla! Känner du dig sugen på att vara med? Tveka inte att höra av dig till

info@uark.se eller kom på vårt styrelsemöte den 30 januari eller vårt

årsmöte den 6e februari.

Årsbrev 2019



Insamling till boxskylt

Hösten 2018 var ett tufft år för Upplands-Västmanlands fältrittklubb

(UVFK) på grund av höga foderkostnader och hög hästomsättning. Vi i

UARK ville därför visa vår tacksamhet till ridskolan genom att bidra med

en egen boxskylt. Vi lyckades då samla in 3000kr vilket räckte till att

täcka kostnaderna för en av ridskolehästarnas box under ett helt år.

Nu, snart ett år senare, så vill vi göra samma sak igen för att för att fortsatt

stötta våra fina hästar som alltid ställer upp. Deltagandet är frivilligt, så

även summan, men vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill bidra med

en slant. Pengarna sätts in på UARK’s pg 57 72 42-1 och insättningen

märks med ”skylt”. Insamlingen pågår fram till den 31 december, om det

är så att insamlingen inte når upp till kostnaden för skylten så kommer

pengarna användas till inköp av morötter till ridskolans hästar.

Sammanfattningsvis och avslutningsvis

Vi vill även ta tillfället i akt och rikta ett extra tack till det fina samarbetet

med UVFK och ridinstitutionen för Uppsala universitet med Marianne

Andersson i spetsen. Utan er hade vår förening inte varit densamma och vi

är så tacksamma över ert stöd! Vi vill även tacka alla personer som ställt

upp för föreningen däribland ridlärare, domare, revisor, hästansvariga med

flera – ingen nämnd och ingen glömd. Avslutningsvis vill vi önska er er en

god jul och ett gott nytt år, vi ses snart igen.

Kram UARK 

genom Ronja Ahlberg och Linnéa Hyensjö.


