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Vi blir allt fler i ARK
Bra aktiviteter med hög kvalitet som vi medlemmar efterfrågar, det är det viktigaste inom ARK. De senaste
två åren har vi haft extra stort fokus på vad medlemmarna efterfrågat och vi har anpassat utbudet med
fler endagskurser, mer spridning på kunskapsnivåer, fler tillfällen för sitsträning och nya spännande
aktiviteter som t ex westernridning. Jag vill ju gärna tro att det här har hjälpt till att skapa den nya trenden
– medlemsantalet ökar nämligen stadigt!
I oktober lanserade vi Lilla ARKet – ett nyhetsbrev som ska komma ut ett antal gånger per år med det
mest aktuella som ARK har att presentera och där man kan läsa mer på hemsidan. De reaktioner vi hittills
har fått har bara varit positiva. Förra hösten frågade vi medlemmarna hur ofta de går in på hemsidan; 45
% går in en gång i månaden eller oftare. Idag, bara ett år senare, vet vi att siffran är betydligt högre.
Vi hoppas att ni tycker om det vi gör och att ni fortsätter att höra av er med era synpunkter per mail, i
medlemsenkäter, per telefon, på möten och på ARK-aktiviteter. Det är så vi kan bli ännu bättre och ännu fler trevliga ryttare på
aktiviteter, pubar, jaktbaler mm.
Varma hälsningar! (och En riktigt God Jul!)
Paula Karlöf, ordförande

Klart Renée ska åka på Tunarpsjakt
"Med de otaliga skräckhistorierna om sjövilda
skenturer, seriekrockar, blodiga händer och
saltomortaler från hästryggen som fond var det
inget självklart val att anmäla sig som novis
till Hubertusjakten på Tunarp. Om det till slut
var min tilltagande dödslängtan som avgjorde
eller den paradoxala blandningen av ”pep” och
skräckpropaganda från den företrädesvis manliga
delen av ARK, och vars utläggningar väckte såväl
min nyfikenhet som mitt jävlar anamma – kan de
så kan väl jag! Jag ryckte i alla fall åt mig en av
restplatserna till den beryktade resan. Går det så
går det..."

Läs den spännande och
forsättningen av Renée Sollenbergs vilda Tunarpsjakt på webben >>

väldigt

roliga

Inspiration och Cocktails på
årsmötet i februari!
Vi kommer att bjuda in till mer än ett regelrätt årsmöte nästa år: Torsdagen den
23 februari blir det årsmöte med efterföljande cocktails och inspirerande seminarier.
Mer information kommer att skickas ut senare men boka datumet i din kalender
redan nu!

Kommande aktiviteter
■■ 27 december Hoppkurs – Stockby (nivå III)
■■ 13 januari

ARK pub

■■ 3 februari

ARK pub

■■ 4 februari

Dressyrkurs – Suvi Räsänen

■■ 23 februari

Årsmöte och Cocktailparty

■■ 4 mars

Hoppkurs – Stockby (nivå II)

■■ 18 mars

Dressyrkurs – Suvi Räsänen

■■ 27-29 april

Vårresa till Tunarp

■■ 29 april

Hoppkurs – Stockby (nivå IIII)

■■ 27 maj

Klubbmästerskap

För mer information och anmälan, besök
webben>>

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2012

Avgiften betalar du in på ARKs pg 85 84 03-9. Ange namn, adress, telefon, födelseår och e-postadress när
du betalar. För medlemmar över 26 år är medlemsavgiften 295 kr per år. För medlemmar som är under 26 år
samt för studenter är medlemsavgiften 195 kr per år.
www.akademiskaridklubben.se

FÖRENINGSBREV

Avsändare: Akademiska Ridklubben, Box 5812, 102 48 Stockholm

Jaktbalen anno 2011 – helt enkelt en galet rolig fest!
Årets jaktbal gick liksom förra året av stapeln på K1:s
officersmäss. Längs det nästan oändligt långa bordet
radade glamorösa gäster upp sig som deltog med
enorm energi för att skapa underbar feststämning.
Och festarrangören hade även de gjort sitt yttersta
för att skapa festlig dukning och belysning både
under middagen och under dansen. Några av
kvällens höjdpunkter var ARK-svansvinnaren Andreas
Adolphssons humoristiska tal och Peter Sands
obligatoriska dansäventyr… Läs mer om festen och

Dressyrsektionen har under 2011 varit genomgående
väldigt aktiv – under våren genomfördes fyra heldagars
dressyrkurser på Berga Naturbruksgymnasium, en heldags
dressyrträning på Stockby Ridskola, en sitsträningskurs
samt två heldagars dressyrkurser hos Suvi Räsänen. På
schemat fanns även en grundkurs i travkörning som tyvärr
fick ställas in pga för få anmälningar. Synd, eftersom
den förra kursen i travkörning blev så populär att vi fick
anordna en fortsättningskurs!

se flera festbilder på webben >>

Vad gör man när man känner att man inte utvecklar sin
ridning längre?
Att köpa egen häst är för många alldeles för tidskrävande och dyrt, och att hitta en
bra medryttarhäst är inte alltid så lätt. Suvi Räsänen, som är hippolog, driver S.R.
Häst- och ryttarutbildning där kan du hitta andra alternativ. Suvis affärsidé går ut på
att erbjuda kvalitativ ridning i små grupper på välutbildade hästar. Det finns möjlighet
att rida en gång i veckan som på traditionell ridskola, men i grupp om endast fyra
elever, eller ta privatlektioner. På helgerna anordnas dagläger eller flerdagarskurser.
ARK har från och med hösten 2011 ett avtal med S.R. Häst-och ryttarutbildning som
ger rabatt på dagläger och privatlektioner. Läs artikeln i sin helhet på webben>>

Månadens ARK-profil
Jag vet inte om det var första gången jag träffade
Torbjörn Svensk, men han gjorde i alla fall avtryck i den
kyliga senhösten på Tunarp. Alla var rätt blåfrusna, och
jag såg att Tobbe saknade handskar så jag erbjöd ett
extra par. Svaret var krasst men inte alls ovänligt ”Jag
rider aldrig med handskar”.
Att Tobbe knappast följer strömmen kan många
hålla med om. Han är mannen som har badtofflor till
smokingen och jobbat som fåraherde på Island. Med
olika ridresor i bagaget som Ungern, Mongoliet, Irland,
Island, Frankrike, Norge och inte minst ett 20 tal resor till
Polen kan man tro att Tobbe är en person som tar plats
i gänget. En som visar upp sina manliga ärr som bevis
på vad han utsatt sig för. Men, det är faktiskt tvärtom.
Tobbe håller gärna en låg profil och smälter hellre in i
bakgrunden - eller möjligen in i en hästbox.
Ibland blir det nästan tragikomiskt: I oktober så red
Tobbe och jag jakten i Karpno (Polen). Tobbe hade blivit
övertalad att ta en rätt stökig häst, men under stridens
hetta så har man ju inte helt koll på alla sina kompisar. Vi var ett 15-tal som jagade
”räven”, dvs. en ryttare med svansen på axeln. På något sätt lyckades jag rycka
svansen och var förstås helt uppe i mitt egotrippade segerrus. Efter ett tag så kommer
dock Tobbe linkande med bandage kring skallen och en stor blodfläck vid ena örat.
Lite lugnt konstaterade han att han hamnade under hästen som träffade honom i
huvudet med hoven. Men som ur en Monty Python-film fanns Tobbe självklart med
under jaktfesten lite senare på kvällen. Såg ut som en härjad krigshjälte från första
världskriget och skålade som vanligt med alla. Fast har man jobbat med att montera
persienner i Globen från en stege med 73 meters fallhöjd, så ojjar man sig väl inte i
första taget!?
Jag får inte plats med alla historier om Tobbe, men fråga honom gärna om när han
satte Europarekordet i randoné, om galoppkursen eller fälttävlankursen i Frankrike.
//Magnus Hedenmark

Dressyrsektionen informerar

Hösten gick i samma tecken – hittills har vi hunnit med
tre heldagar på Berga, en heldagars dressyrkurs på
Stockby Ridskola för Ann Strömfelt och en kurs hos Suvi
Räsänen, som nu har byggt färdigt stall och ridhus och
tar emot elever på sin alldeles egna anläggning Vreta
Gård. Rekommenderas varmt för er som inte ännu hunnit
pröva på att rida hos Suvi. Artikel om Suvi och Vreta Gård
kommer senare. Terminen avslutas med dressyrträning
hos Suvi den 18 december.
Samtliga kurser har varit fullbokade och det verkar som
om intresset för upplägget med heldagsträningar snarare
ökar än minskar. Vi följer därför upp intresset med liknande
aktiviteter i vår – den första redan den 5 februari, då vi kör
igång med en dressyrkurs hos Suvi. Vi vill också påminna
alla medlemmar om att gärna höra av sig till oss, ex vis
om det är någon särskild anläggning ni gärna vill att vi
anordnar kurser på eller önskemål om olika temakurser.
Kontaktuppgifter hittar ni på webben.
God fortsättning önskar Dressyrsektionen,
//Susanne Kistner och Kerstin Källenius

Tävlingssektionen informerar
Nu är det klart: Vi har fått bekräftat att Akademiska
Ridklubbens KM 2012 kommer att hållas på Stockby
Ridskola söndagen den 27 maj 2012. Boka dagen redan
nu i din almanacka. Det blir som tidigare en heldag med
både hopp och dressyr.
Vill du hjälpa mig att hålla i trådarna? Maila då till Liv.
Farndahl@gmail.com så berättar hon mer.
//Tävlingssektionen

Var vill du rida nästa år?
Våra sektioner utvecklar ständigt sina verksamheter
och vi vill att alla medlemmar ska kunna vara med och
påverka. Har du önskemål om ARK-kurser på någon
specifik anläggning som inte finns tillgänglig för dig i
dagsläget eller kanske skulle du vilja rida för någon
särskild instruktör? Då kanske vi kan hjälpa till.
Kontakta våra sektionsansvariga med dina önskemål
så lovar vi att undersöka möjligheterna. Med ARK
som kvalitetsstämpel kommer man ofta lite längre.
Kontaktuppgifterna hittar du på webben.

Ledig plats på Vreta Gård
Vill du rida i en liten men avancerad grupp? Då finns
det ett gyllene tillfälle just nu. Suvi Räsänen på Vreta
Gård har en ledig plats på tisdagar kl 20.15. Nivån
är LA, dvs nivå 4-5. Är du intresserad? Kontakta
då Suvi direkt på telefon 076-805 51 38 eller epost:
info@ryttarutbildning.se

www.akademiskaridklubben.se

