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  Ordförande har ordet 

 
Hej alla kära medlemmar! 
Hösten har gått förbi i rasande fart och ni alla är förhoppningsvis 
mitt i en efterlängtad ledighet. Jag hoppas att ni alla fått gosa med 

hästar, ätit massvis med knäck och njutit av varandras sällskap under julen. 
Vilken tur vi hade som faktiskt fick en jul där snön vackert glittrade på marken 
utanför!  
Terminen kunde inte avslutas bättre än den årliga julshowen. USS hade gjort en 
fantastisk show med roliga tävlingar och ett vackert luciatåg. Sedan bjöd 
ridcentret på en fin julsaga om ridskolehästen Regula. Helt enkelt en underbar 
julshow!  
Men snart drar vårterminen i gång igen och en del aktiviteter är på schemat. 
Både gröntkort-kurs och årsmötet är på agendan! Se till att komma på vårt 
årsmöte, där har ni som medlemmar chans att påverka. Dessutom är det väldigt 
trevligt att se er alla! Håll även utkik efter en liten överraskning på våra sociala 
medier. 
Vi i styrelsen vill önska er alla en god fortsättning och ett gott nytt år. Vi önskar er 
alla ett lugnt nyår med nära och kära. Ni kanske även vill fundera på ett 
nyårslöfte? Ett hett tips på nyårslöfte är såklart att spendera ännu mer tid med 
hästarna! 
                                                                    Varma hälsningar, Ordförande Sara Trygg  
                                                                                   

Projekt  

SKAPA BAND INOM KLUBBEN Genom sammanhållningsprojektet arrangerade 
klubben bl.a. i oktober en pizzakväll med musikquizz. 
GRUPPTRÄNING FÖR MEDLEMMAR: Vi har genomfört gruppträning med  

Matilda Norberg och Jessica Svedjerot för våra privatryttare. 

Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram förslag på nya projekt. Välkommen att 
tipsa om dina tankar eller önskemål!  
 

Ekonomi  
Nu jobbar vi med att färdigställa allt material inför årsredovisningen, som 
presenteras på årsmötet i feb. 
 

Medlemmar  

ÅRSMÖTE kommer att hållas mån 27 februari kl 19.00. Motioner skickas till:  
info@safvark.se, senast 3 veckor innan.  
Alla medlemmar välkomna!  

VALBEREDNINGEN SÖKER NYA STYRELSEMEDLEMMAR! 
Är du en engagerad person som tycker om att påverka och göra skillnad? 
Då vill vi gärna att du anmäler ditt intresse till att sitta med i styrelsen för Säfva  
Ridklubb så du och alla andra medlemmar kan få möjligheten att fortsätta med  
tävlingar, utbildningar och andra roliga aktiviteter på Säva Ridcenter. Innan års- 
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Tack till alla som 

besökte USS 

Julshow!  

 

Tack för fin uppslut-

ning och ett härligt

arrangemang av 

ungdomssektionen!

 

På julshowen bjöd vi 

på fika och passade 

vi på att dela ut 

priser till våra 

nominerade 

medlemmar. 
 

 

Stort grattis till: 

-ÅRETS RIDLÄRARE:  

Sara Cederberg  

-ÅRETS ELDSJÄL: 

Malva Lewerin 

-ÅRETS PRESTATION:  

Sonja Plucinska 

-ÅRETS STALLKOMPIS: 

Allis Hedström 
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mötet behöver valberedningen ha presenterat ett förslag på nya styrelseleda- 
möter. Är du intresserad eller känner någon som gärna vill sitta med i styrelsen  
kontakta någon i valberedningen nedan: 
Yvette Pierrou: yvettepierrou@hotmail.com             
Malin Tell: malin.tell@tellmediagroup.se                         
Ann-Charlotte Berger: ann-charlotte.berger@hotmail.com 
 
Välkommen till ett nytt år! Kom ihåg att du bör vara medlem i Säfva Ridklubb för  
att få rida på Säva Ridcenter. Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 jan för  
2023. Vi har mailat dig en inbetalningsavi. Ungdom 275 kr Vuxen (fr 18 år) 325 kr.  
Om du har frågor om betalningen kring ditt medlemskap tveka inte att höra av dig, 
info@safvark.se. 
Aktiviteter: 
SIHS Vi arrangerade en resa till SIHS - Stockholm International Horse Show på  
Friends Arena år igen, och bussen var nästan fullsatt. Ett fint arrangemang och en  
trevlig resa som uppskattades mycket.   
KLÄDER Vi har pratat med Zaczess för att titta på lite nya kläder igen. 
 

UTBILDNINGAR:  
GRÖNTKORT-KURS Nästa kurs hålls i januari med Ilse Eriksson och Sara Cederberg, 
28-29 jan och 4 feb. 
Styrelseutbildning Några styrelserepresentanter från styrelsen och USS har varit  
på utbildningshelg vid Ridsportforum under hösten. En bra utbildning med ledar- 
skap och verksamhetsutveckling. 
ULK Några ungdomar har gått ULK-kursen. 
Vi finns för er medlemmar! Våga höra av dig till någon av oss i styrelsen via våra  
sociala medier eller på något annat sätt om du har frågor och funderingar, om du  
känner att något är fel, eller om du känner dig ensam. 
 

Tävlingar  
Planering av årets allsvenskor är i full gång, vi har anmält lag i  
Ponnyallsvenskan i hoppning och dressyr div III, och i Hästallsvenskan i dressyr  
div III. 
 

USS 
Skräcknatt, övernattning, skötarkväll, julpyntning och Julshow m.m. 
Några tjejer i ungdomsstyrelsen har varit på konferens med DUS Uppland,  
med inspiration, erfarenhetsutbyte och ny kunskap. En lärorik dag. 
 
 
 
 
 
Info: info@safvark.se 
Medlemsbetalning: ekonomi@safvark.se 
Ungdomssektionens styrelse: us@safvark.se                                                                                                                          

                                                                                                                           

 
 
 
 

 

SIHS 
Stockholm 

International 

Horse Show  
Vi arrangerade en resa 
till Horse Showen på 
Friends i år igen med en 
nästan fullsatt buss. 

 

 
 
Valberedningen söker 
nya styrelsemedlemmar, 
mer info i texten!    
 
 
 

Vi önskar alla våra 
medlemmar ett 

riktigt 

Gott Nytt År! 

 
 

        -Vi är den lilla ridklubben med det stora hjärtat! 
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