
Medlemsbrev 26 april 2022 

 

Ny Generalsekreterare  

 
Foto: Felicia Murkes  

Vi hälsar Carol Paraniak välkommen som ny Generalsekreterare för föreningen. Han har en 
bakgrund som kavalleriofficer vid Norrlands dragonregemente i Umeå och har bland annat varit 
chef för Livgardets Dragonregemente (innan det slogs samman med Livgardet). Han har också 
varit Försvarsmaktens kommunikationschef.  
 
Carol Paraniak tillträder som Generalsekreterare 1 maj och ser fram mot sitt uppdrag.  

  



 

Tävlingen Hela Sveriges Häst  

 
Foto: Marielle Andersson Gueye  

Tävlingen Hela Sveriges Häst pågår och fram till fredag 29 april kan du lämna namnförslag via vår 
hemsida. I år ska hästen ges ett namn på bokstaven ”I” (som i Ivar). Del 2 av tävlingen, där 
medlemmar får rösta på något av 10 utvalda namn, pågår 9 – 22 maj.  

Beridna Högvaktens Dag 7 maj  

Den 7 december hade vi planerat att genomföra en föreställning tillsammans med Livgardets 
Dragonmusikkår. Av pandemiskäl ställdes föreställningen in, men de biljetter som sålts gäller till 
den föreställning vi nu genomför lördagen den 7 maj. Notera att ni som köpt biljetter fick dessa 
utskickade igen igår (till den e-postadress som nyttjades vid biljettköpet).  
 
Föreställningen kommer att innehålla mycket musik, vackra hästar, vårens hästöverlämning till 
Försvarsmakten och avtackning av vår första kladruber, Nils, som nu går i pension.  
 
Lördag 7 maj, klockan 18.00 – 19.30 i Ridhuset på Kavallerikasern, Lidingövägen 28.  
 
Vi kommer nu att kunna erbjuda ytterligare ett begränsat antal biljetter via vår hemsida.  

  

https://www.beridnahogvakten.se/hela-sveriges-hast-2022/
https://www.beridnahogvakten.se/hela-sveriges-hast-2022/
https://medlem.beridnahogvakten.se/beridna-hogvaktens-dag-2022


 

Vaktparad 27 april  

 
Foto: Felicia Murkes  

Säsongspremiär för den beridna vaktparaden onsdagen 27 april. Efter 964 dagar av väntan är det 
nu äntligen dags. Kom och se våra fina hästar och Livgardets stolta soldater och musiker. Under 
onsdagen och torsdagen håller kansliet (Riddargatan 13) öppet mellan 10 och 18 för en pop-up 
shop i samarbete med Get the Gallop, www.getthegallop.se Välkommen hit. Våren är här!  

Hans Eriksson 
Tf Generalsekreterare  

 

https://www.getthegallop.se/

