
 
 

Verksamhetsberättelse 2014 

 
Linköpings akademiska ridklubbs styrelse har under året 2014 haft 11 protokollförda 
styrelsemöten. LARK har under 2014 haft 67 medlemmar på vårterminen och 53 medlemmar 
på höstterminen varav 3 av dessa är hedersmedlemmar.  
 
Undre vårterminen 2014 anordnades två nybörjarlektioner, en i februari och en i mars på 
Linköpings Fältrittklubb där syftet var att låta studenter prova på ridning under trygga 
förhållanden. Under en helg i april anordnades på lördagskvällen en sittning med 
trerättersmiddag på Ryds Herrgård. På söndagen reds sedan KM i dressyr i klassen LB:1 2006 
på Valla Ponnyklubb där årets vinnare blev Emmy Lewin på hästen Cyrano. 
 
I maj gick Student-SM av stapeln i Umeå där Akademiska ryttarklubben i Umeå (ARKUM) 
stod som arrangör. Från LARK skickades ett fullt lag till både hoppning och dressyr där 
hopplaget utgjordes av Elin Nylund, Zabina Liljegren samt Kajsa Skytt och i dressyrlaget ingick 
Emmy Lewin, Veronica Kroonder och Tove Frennberg. Båda lagen presterade mycket bra 
vilket resulterade i en stor rosettskörd med bland annat en tredjeplacering i hoppning 
individuellt (Zabina Liljegren), en andraplacering för dressyrlaget samt en andraplacering för 
lag kombinerat. 
 
I maj anordnades en islandshästridning på Stenholmens Islandshästcenter som avslutning på 
LARK:s vårtermin. Under våren har även medlemmarna kunnat rida för juniorpris på Valla 
ponnyklubbs ordinarie ridlektioner. På Magnus Andersson Ridskola AB (Marsab) har det 
funnits en ridgrupp på fredagar för enbart LARK:s medlemmar. De har valt mellan 5 och 10 
lektioner som sedan kunnat utnyttjas vid 14 tillfällen. 
 
I september lånades gotlandsrusset Yngwe af Steen in från Valla Ponnyklubb för att besöka 
campus Valla under en lunch med syftet att locka nya medlemmar och väcka 
uppmärksamhet. Det var ett lyckat event som ledde till många nya mejladresser på LARK:s 
mejllista för utskick av nyhetsbrev.  
 
I oktober anordnades för första gången en uteritt på shirehästar i samarbete med 
Fattiggårdens Hästnöje. Uteritten blev mycket lyckad och deltagarna hade bara positiva 
saker att berätta. I oktober gick även årets hubertusritt av stapeln på Valla Ponnyklubb, även 
den en succé som deltagarna var mer än nöjda med.  
 
I november anordnades återigen en nybörjarlektion där flera av de deltagande gjort stora 
framsteg och en del ska gå vidare och börja rida permanent vilket är mycket glädjande. Sista 
helgen i november hölls även KM i hoppning som i år utgjordes av en bana på 80 cm med 
bedömning A:0/A:0 med ny startsignal. Vinnare blev Hanna Landberg på hästen Marbeja. På 



kvällen hölls sedan en After Ride på sportbaren NY legends. Under tiden som deltagarna 
intog den mat de själva inhandlat var det sammandrag från helgens världscuphoppning och 
Sweden International Horse Show. Mycket populärt och väldigt trevligt vilket främjar 
gemenskapen mellan medlemmarna. 
 
I december anordnades också ett Adventsmys men på grund av bristande intresse från 
medlemmarna blev det endast ett fåtal ifrån styrelsen som kunde närvara. Under 
höstterminen har medlemmarna fått fortsatt rabatt på Valla Ponnyklubbs ridlektioner samt 
att intresset för LARK:s ridgrupp på Marsab fortsatt att växa så att gruppen under hösten 
varit full. LARK har vid flertalet tillfällen under året hjälpt till som funktionärer på lokala, 
regionala och nationella tävlingar anordnade av Linköpings Fältrittklubb. 
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