
Ärade Inspektor, kära alumner, studenter och medlemmar,

Vårterminen ligger numera bakom oss. Det har varit en annorlunda termin som har satt såväl

universitetet som studenternas anpassningsförmåga på prov och mycket har varit olikt tidigare

studieterminer. Trots detta har det självfallet funnits likheter: För ännu en gång har tentor

skrivits, slutuppsatserna har opponerats och justerats och studenterna har både skrattat och slitit

sig igenom sina kurser och utbildningar. Skillnaderna har dock varit desto större. Våra campus

har ekat tomma, våra kära skolkaféer - som försett oss med kaffe och nödproviant för att orka

liiiite till har varit stängda, kamraterna har inte funnits på en halv armlängds avstånd och inte

heller våra lärare och handledare.

Självklart har även UARK tagit (och tar) sitt ansvar. Under våren som varit har vi ställt in nästan

alla våra planerade aktiviteter. Med lite pyssel kunde vi genomföra våra klubbmästerskap i

hoppning och dressyr med strikta regler om social distansering och få starter. Det blev två roliga

helger, trots att inget var som det brukar.

Sveriges Akademiska ryttarförbund (SAR) tvingades ställa in Student Rider Nations Cup

(SRNC) som skulle gått av stapeln i Stockholm. Vidare ställdes Student SM i Göteborg in, SAR

tog beslutet att det vore orimligt att skicka de akademiska föreningarna över hela Sverige för att

samlas i Göteborg över en helg. Därefter kom nya restriktioner och såhär i efterhand kan vi

konstatera att helgen inte hade varit möjlig att genomföra. Om situationen ser annorlunda ut i

höst kommer ett mindre ersättnings-SM att hållas i Stockholm i september, det får dock stå öppet

tills vidare.

Mitt uppe i denna pandemi är vi tacksamma över hästarna och hästintresset, ett intresse som inte

kräver mänsklig närkontakt då man oftast vistas utomhus eller i stora utrymmen. Stallet har

verkligen blivit vår fristad. Oavsett hur världen utanför stallet ser ut måste hästarna alltid ha

skötsel och omvårdnad, hästarna behöver oss likväl som vi behöver hästarna och kanske behöver

vi hästarna mer än vad dom behöver oss.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis ser vi fram emot en ny termin med UARK. Så fort det

går hoppas vi kunna komma igång med våra aktiviteter igen, håll koll på våra sociala medier för

att inte missa något. Något vi är extra glada över att kunna berätta är att Uppsala universitets

ridinstitution har instiftat ett årligt pris som fått namnet ‘Mariannes studentryttarpris’, det första

priset kommer delas ut under kommande hösttermin. Inom kort kommer det finnas mer

information om detta på vår hemsida och hur nominering sker.

Glad sommar och ta hand om Er!

Kram UARK

genom Ronja Ahlberg och Linnéa Hyensjö
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