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Kära medlemmar, 

Jag hoppas att ni har haft och fortfarande har en härlig och stärkande sommar. 

Vi lever i en värld där det har hänt och händer mycket, både nationellt och internationellt. 

Detta inkludera naturligtvis även vår förening  med dess ädla springare. 

Försvarsmakten har sedan slutet av april genomfört 25 beridna högvakter och två korteger, 15 beridna 

högvakter och två korteger (statsbesök och Riksmötets öppnande) återstår. 

Under sommaren har vi köpt in tre nya hästar och en har tyvärr lämnat oss.  

Nya sponsorer 

Vi har även fått nya sponsor, en guldsponsor Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet i Helsingborg, en 

silversponsor Volvo AB i Göteborg, en bronssponsor Svensk Tenn i Stockholm. Jag är väldigt glad och 

tacksam för att föreningen får in nya sponsorer då dessa är en av förutsättningarna för vår verksamhet. 

Detta gäller även våra donatorer. Det som är extra roligt är när sponsorer och donatorer även kommer 

från andra delar av landet. 



Men den viktigaste förutsättningen för föreningens fortlevnad är ni, våra medlemmar. Vi har en viss 

ökning av antalet betalande medlemmar. Tack för att ni är medlemmar och att ni därmed bidrar till att 

möjligheterna att bevara den beridna garnisonstjänsten i vår huvudstad ökar. 

Men vi behöver bli fler och jag behöver då er hjälp med att rekrytera nya medlemmar. Tänk om tio 

procent av medlemmarna rekryterar en ny medlem vardera. Då kommer vi få 2000 nya medlemmar i 

föreningen. Detta kan enkelt göras på vår hemsidan. 

Medlemsresa till Strömsholm  

Den 16 september genomförs en medlemsresa till riksanläggningen Strömsholm i trakten av Västerås. 

Du kan enkelt boka din biljett på vår hemsida. Då deltagarantalet är begränsat till ca 90 är det principen 

”först till kvarn” som gäller. Under dagen genomförs bl.a. ett hästvisningsmoment som är en del av 

den nya anskaffningsprocess som vi tillämpar tillsammans med Hovstallet, Försvarsmakten, 

Riksanläggningarna och Polisrytteriet. 

Beridna Högvaktens turné 

 
  Foto: Bengt Håkansson 

Jag vill även slå ett slag för den turné som vi genomför tillsammans med den beridna musikkåren i 

västra Sverige i slutet av september. Lördagen den 24 september är kåren i Halmstad och söndagen en 

25 september uppträder kåren i Lidköping. Ytterligare information om dessa aktiviteter kommer i nästa 

medlemsbrev. 

Musikkåren genomför även konsert i Stockholm, på Konserthuset, söndagen den 23 oktober. 

2023 blir ett spännande år för många. Då firar Sverige 500 år som nation, Hans Majestät Konungen 

firar 50 år på tronen, vår armé firar 500 år och Stockholms stadshus firar 100 år. Våra hästar kommer 

tillsammans med Livgardet och den beridna musikkåren synas flera gånger under 2023 visavi tidigare 

år. 

Med hopp om en fin höst vill jag ännu en gång tacka för att du är medlem i Föreningen för den Beridna 

Högvakten 

Carol Paraniak 

Generalsekreterare 

 

 


