
 

 
Kära medlemmar, ärade inspektor 
Nu väntar vi på snön, tomten och vaccinet. Jag lovade dock mig 

själv att inte börja det här brevet med ”det har varit ett annorlunda år”. 

Så istället för att prata om vad vi inte kunnat gjort, kan vi prata om vad 

som har blivit av under året som gått!  

Vi inledde januari 2020 med en prova-påridning, en populär aktivitet som 

alltid. Vi genomförde två KM, och kunde skicka två starka lag till student-

SM, som i år hölls i nedskalad version av vår systerförening SSEC i 

Stockholm. Där tog UARK fina placeringar, med guld i lagdressyr, silver i 

kombinerade klassen (hoppning och dressyr) samt två individuella 

placeringar. Under hösten har vi under säkra former kunnat genomföra 

en Clear Round-hoppning, en kortkurs i dressyr och en dressyrträning 

med programridnings-tema. 

Trots att jag inte skulle prata om det där uttjatade ”C-ordet”, vill jag ändå 

skänka en tanke till våra medlemmar. Vissa gillar att framställa studenter 

som en oförsiktig smittspridargrupp. Det man kanske glömmer bort är att 

studenter också är en grupp som lätt blir ensamma – många bor själva, 

med familjen på en annan ort. De studier man har investerat så mycket i 

kanske går extra tungt när den enda interaktionen man har med lärare 

och studiekamrater är över anonyma zoom-föreläsningar. Om du känt dig 

ensam, speciellt när vintermörkret smyger sig på, så ska du veta: det är 

inte konstigt, du är inte ensam. Och det kommer bli annorlunda.  

Men det är tur att vi har en hobby som bara kräver närhet till de fyrbenta 

vännerna med päls. Nästa år ser vi fram emot med stor optimism, där 

bland annat KM med SM-uttagning står på agendan. I september 

arrangeras student-SM i inte mindre än Sveriges bästa studentstad, kan 

du gissa vilken?  

 

 



 

 

Student-SM 2021 

Student-SM i ridsport arrangeras i Uppsala! Superkul tycker vi. Hör av dig 

till oss om du vill hjälpa projektgruppen, känner en stjärna till häst som 

kan gå med eller vet en glad sponsor, eller två.  

Gå med i styrelsen!  

Några av oss i styrelsen kommer att lämna för nya äventyr. Detta innebär 

att just DU har chansen att bli en del av 2021 års styrelse! Kontakta oss 

om du är intresserad. Årmötet hålls den 28:e januari.  

Rösta på årets UARK-häst 

Det har blivit tradition att rösta fram den häst på ridskolan som har glänst 

mest på våra tävlingar, prova-på-ridningar eller andra aktiviteter. 

Motiveringarna samt röstningsformulär finner ni på hemsidan.  

UARK-skylt 

Vi har tidigare år samlat ihop till en sponsorskylt i stallet, som ett sätt att 

stötta ridskolan. Får vi inte ihop tillräckligt mycket, eller mer än vi 

behöver, går överskottet till morötter. Om man vill lämna ett litet bidrag 

går det bra att betala in till UARKs pg 57 72 42-1 

 

Vi vill tacka Akademistallet med personal och UVFK för ett bra samarbete 

och för möjligheten att genomföra aktiviteter tillsammans med stallets 

fina hästar. Vi vill också tacka Marianne och ridinstitutionen för allt stöd 

som vi har fått under året. Slutligen tackar vi er, våra medlemmar, för 

utan er skulle det inte finnas ett UARK. Kämpa på med tentorna, ät extra 

många pepparkakor och klappa en häst så ofta som du får möjlighet.  
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