
 

Medlemsbrev december 2022  

Kära medlemmar,  

Verksamhetsplan  
Den femte december fastställde styrelsen verksamhetsplanen för 2023. Det känns mycket bra 
för planen är en stabil ledstång att hålla sig i. Målet 2023 är att vi succesivt ska öka antalet hästar 
upp till 85, idag har vi 78. Ytterligare ett mycket viktigt mål är att öka antalet betalande 
medlemmar upp till 23 000. Vidare att samarbetet med våra givmilda sponsorer utvecklas 
ytterligare samt att generösa donatorer ger sig tillkänna. Alla dessa olika delar måste samverka 
och samordnas på lämpligaste sätt för att verkningsgraden ska bli så hög som möjligt.  
 
Planen utgår från föreningens fastställda verksamhetsstrategi för åren 2020–2024. Det innebär 
att många av de aktiviteter som genomfördes 2022 även återkommer 2023. Jag tar ändå tillfället 
i akt att kommentera några delar.  

 
Foto: Livskvadron. Hästar på bilden: Af Fenix och Rudolf.  



Utredning om utvecklingsanläggning  
Under året kommer det genomföras holistisk utredning som ska klarlägga förutsättningarna för 
och konsekvenserna av att etablera en utvecklingsanläggning inklusive avel på Strömsholm för 
Beridna Högvaktens, Försvarsmaktens och Hovstallets behov av hästar samt RS/Flyinge och 
Strömsholm behov av skolhästar. Utredare kommer att vara forskningschefen Karin Morgan från 
RS Strömsholm. Det kommer knytas ett antal experter till utredningen.  
 
Utredningen kommer styras av en särskild styrgrupp under ledning av generalsekreteraren i 
Föreningen för den Beridna Högvakten.  

Medlemsresa 2023  
I slutet av maj månad, 25–28, kommer föreningen genomföra en resa till Tjeckien, Kladruby nad 
Labem. Vi kommer besöka det statliga stuteriet där föreningen har köpt skimlar sedan 2005. Vi 
återkommer med utförlig information i nästa medlemsbrev som ges ut i januari samt på 
föreningens hemsida men nedan ges en kort beskrivning av genomförandet i stort.  

• Boende i centrala Prag 4*-hotell 

• Guidad stadsrundtur i Prag till fots med besök på Prags berömda teater och en flodtur 
som visar oss staden från vattnet.  

• Heldagsutflykt med besök på Kladruby nad Ladem den 27 maj.  

• Besök i Kutna Hora, UNESCO World cultural and natural Heritage.  

• Ölprovning av Tjeckiens "guld".  

• Frukost och middag alla dagar samt lunch den 27 maj.  

Deltagarantalet är maximerat till 50 personer.  
 
Anmälan (via denna länk: www.signaturresor.se/resa-i-hastens-tecken-med-beridna-hogvakten-
till-prag) är öppen. Välkommen med din anmälan!  

https://www.signaturresor.se/resa-i-hastens-tecken-med-beridna-hogvakten-till-prag
https://www.signaturresor.se/resa-i-hastens-tecken-med-beridna-hogvakten-till-prag


 
Kladruberhästar på stuteriet i Tjeckien. Foto: National Stud at Kladruby nad Labem.  

Turné 2023  
Under helgen den 23–24 september kommer föreningen tillsammans med Livgardets 
dragonmusikkår att genomföra en turné norr om Dalälven. Det är inte slutgiltigt fastställt ännu 
exakt vart resan ska gå till men Falun-Gävle respektive Sollefteå-Sundsvall är det två starka 
alternativ som övervägs.  
 
Jag hoppas innerligt att ni som är medlemmar fortsätter att vara detta då det är ni som 
legitimerar verksamheten.  



 
Foto: Marielle Andersson Gueye. Hästen heter Ross.  

Föreningen för den Beridna Högvakten önskar er alla en god jul och ett gott nytt år  

Avslutningsvis, glöm inte att vara snälla mot er och era medmänniskor samt framför allt glöm 
inte att kondition är färskvara.  

Carol Paraniak 
Generalsekreterare  

 


