Sommarbrev 2021
Ärade Inspektor, kära alumner, studenter och medlemmar,
Ännu en vårtermin är avklarad och sommarens kännetecknen finns nu överallt runtom oss. Med
fortsatta restriktioner har denna termin fortskridit, med den pågående pandemin hos oss
människor och tidigare i vår hos våra käraste fyrbenta vänner. Detta har fortsatt utmanat
studentlivet som vi en gång kände till det, men trots detta finns det många likheter som alla
terminer som student innebär. Ännu en gång har tentor skrivits, slutuppsatserna har opponerats
och justerats och studenterna har både skrattat och kämpat sig igenom sina kurser och
utbildningar.
Självklart har även UARK tagit (och tar) sitt ansvar. Under våren som varit har vi tvingats ställa
in nästan alla våra planerade aktiviteter. Med lite pyssel och nytänkande kunde vi genomföra våra
uttagningar till Student-SM i hoppning och dressyr. Det blev två roliga helger, trots att inget var
som det brukar. Vi har haft några digitala evenemang för att försöka hålla samman den
gemenskapen mellan oss hästintresserade studenter som är en viktig del av vår förening.
Med en fortsatt pandemi som gör framtiden oviss och oberäknelig har vi i Upsala Akademiska
Ridklubb tvingats ta ett tråkigt beslut att ställa in årets planerade Student-SM i september. Detta
var något vi som förening var väldigt peppade på att genomföra. Vi hoppas att samhället kan
återgå till ett mer normalt läge snart så att de aktiviteter som är en stor del av vår verksamhet
äntligen kan genomföras igen.
Under denna pandemi är vi väldigt tacksamma över hästarna och hästintresset, ett intresse som
inte kräver mänsklig närkontakt då man oftast vistas utomhus eller i stora utrymmen. Stallet har
blivit vår fristad. Friheten att kunna åka till stallet och klappa på våra fyrbenta vänner, koppla
bort alla vardagens bekymmer är guld värt. 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 dem 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.
Glad sommar och ta hand om Er!
Kram UARK

genom Miranda Frestadius

