
 

Medlemsbrev november 2022  

Kära medlemmar,  

Om en månad har vi ett nytt år, 2023. Jag ser med spänning och stort intresse fram emot detta 
då det är många saker som vi kommer att uppmärksamma, Sverige 500 år som nation, Hans 
Majestät konungen firar 50 år på tronen, svenska armén firar 500 år samt Stockholms stadshus 
firar 100 år.  

Det innebär att vi kommer se våra livdragoner i sina blå uniformer uppträda till häst många 
gånger nästa år. Jag återkommer med mera information, bland annat om föreningens 
medlemsresor, i nästa medlemsbrev i slutet av december då verksamhetsplanen för 2023 är 
fastställd.  

 
Foto: Caisa Rasmussen under Sweden International Horse Show. Hästen heter Af Fenix.  

2022 har varit ett bra år för den beridna verksamheten i vid bemärkelse. Verksamhetsplanen för 
året har genomförts som det var tänkt utan några skador på människor, djur eller egendom. 
Detta är jag väldigt glad för.  

Jag är så tacksam för alla som verkar i positiv riktning för den beridna verksamheten. 
Medlemmarna som är grunden och legitimiteten för oss, sponsorerna som bidrar med 
ekonomiska resurser samt donatorerna som osjälviskt och utan egen vinning bidrar med stora 



summor pengar. Försvarsmakten som är vår viktigaste samarbetspartner gör ett bländande 
arbete och hjälper oss på alla sätt vid föreningens evenemang inom Livgardets kasernområde på 
Lidingövägen 28. Polisrytteriet och hovstallet är två andra samarbetspartners som stödjer vår 
verksamhet på ett förtjänstfullt sätt. Jag vill också lyfta fram riksanläggningarna Strömsholm och 
Flyinge för allt de gör för att utveckla våra hästar. Jag vill avslutningsvis nämna Svenska Hästhem 
AB som hjälper föreningen med att ta hand om våra pensionerade hästar när de inte längre 
håller för den aktiva tjänsten på Stockholms gator och torg.  

Vi gör detta tillsammans med förenade krafter och där vi sätter "laget före jaget".  

 
Foto: Caisa Rasmussen under Sweden International Horse Show. Hästarna är Bolof och Brander.  

Vi kommer utveckla vårt samarbete ytterligare för att både den kortsiktiga och långsiktiga 
försörjningen av lämpliga hästar för våra olika organisationer ska säkras.  

En väsentlig del i detta arbete är det hästvälfärdsråd som genomförs varje år. Här behandlas 
viktiga frågor och där syftet är att hästarna ska få det ännu bättre för varje år som går.  

Vi lever i en föränderlig värld där det är väldigt svårt att sia om framtiden och där säkert många 
medlemmar känner av detta på många olika sätt. Jag vill, trots detta, be er att ni är kvar som 
medlemmar och att ni därför betalar medlemsavgiften för 2023. Det är ju ni medlemmar som är 
legitimiteten i vår verksamhet.  

Jag vill gärna avsluta detta medlemsbrev med det ordspråk som jag avslutade det senaste brevet 
med.  

NON FATIGARE TOTUM EST*  

Carol Paraniak 
Generalsekreterare  
 

* Låt dig icke förtröttas  


