
   

 

Vår Ungdomssektion bjuder in till 
Juldag – för hela familjen - i stallet 
söndagen den 4 december! 
Dagen inleds kl 11 30 med uppvisningar i ridhuset, bla Luciatåg, Jul-
Derby, Pippi hälsar på och Agility under ca 40 minuter, därefter startar 
US upp ett gäng aktiviteter som man kan ”cirkulera mellan”, bla 
tomteverkstad, käpphästhoppning, hästmys i stallet. Juldagen avslutas 
med Barnridning i ridhuset ca kl 14 00 – 14 30. 

Luciatåg för alla – första numret på programmet! Meddela vid entrén 

att ni vill vara med😊 Info kommer om vilka sånger som kommer vara 
med, blir de enklare som barnen tränar på förskolan/skolan. 
 
Lotterier med fina priser, marknad i cafeterian och självklart håller 
cafeterian även öppet och säljer fika. 

Anslag sitter upp i stallet samt på våra sociala medier med all 
information! Insläpp/entré from kl 11 30. 

Julklappstips 
Boka jullovslektioner ”i hemlighet” = perfekta julklappen       

Mejla oss på upk@uppsalaponnyklubb.se så bokar vi lektioner utan att det 

syns i elevportalen. 

Vi skickar faktura efter så inte presenten avslöjas i förväg! 

  

NYHETSBREV 
För Uppsala Ponnyklubbs medlemmar nr 6 2022 

Julkul på UPK: 

19/12 – 8/1 finns det en mängd 

olika lektioner, kurser och 

ridläger att anmäla sig till. 

All info hittar du på hemsidan 

under Ridskola, 

Lov/lägerverksamhet samt på 

anslagstavlan i stallet. 

Via din portal kan du se alla 

lektioner som är öppna för din 

nivå och en kortare beskrivning. 

Vi uppmanar er att läsa 

Allmänna regler-infon så ni har 

full koll på anmälan, 

avanmälan, betalning mm 

Tom den 1/12 har våra 

medlemmar förtur att anmäla 

sig, därefter öppnar vi för 

elever utifrån. 

From nivå 6 och uppåt så är 

lektionerna och kurserna öppna 

för att ta med sig egen häst.  

(nivå 5 på WE-lektionerna) 

 

Vill du ha hjälp eller har några 

frågor? Mejla oss på 

upk@uppsalaponnyklubb.se  
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Medlemsavgift 2023 

Alla som har bokat plats på 

ridskolan 2023 får sin 

medlemsfaktura via 

Hippocrates/mejl i början av 

januari. 

Medlemmar som ridit på 

ridskolan under 2022 men inte 

fortsätter på lektion 2023 – 

mejla kontoret om ni vill 

FORTSÄTTA att vara 

medlemmar 2023, annars 

kommer ert konto raderas. 

Medlemmar med egen häst – 

mejla kontoret om ni EJ vill vara 

medlemmar 2023. Får vi inget 

mejl så kommer ditt konto ligga 

kvar och du får 

medlemsfakturan via mejl.   

Pant: 

Du vet väl att UPK är anslutna 
till Pantamera. Det gör att du 
kan välja att donera dina 
”pantpengar” till UPKs barn och 
ungdomsverksamhet. 

Ny hemsida 

Inom de närmaste veckorna så 
växlar vi över till vår nya 
hemsida då den nuvarande 
som vi har via 
Riksidrottsförbundet kommer 
att upphöra. Adressen kommer 
att vara densamma och vi ber 
om överseende med att det 
kan vara lite ”barnsjukdomar” i 

uppstarten😊 

 

Tävlingskick-off 
Lördag 18 februari kl 10 00 – 12 00 i UPK´s cafeteria. 

Mer info kommer men boka datumet redan nu. 

Alla som vill tävla och lösa licens för UPK 2023 är välkomna. Vi 

berättar om UPK – förening, organisationsstruktur, verksamhet, 

regler och upplägg för allsvenskorna, laguttagning, lagledare, vad 

som gäller för våra lagryttare mm. 

Allsvenskor våren 2023 
Är du intresserad av att rida lag så mejlar du 
till upk@uppsalaponnyklubb.se 

Vi vill ha målsmans namn + mejladress(ponnyryttare), ryttares 
namn, hästens/ponnyns namn och kategori samt vilken allsvenska 
man är intresserad av att var med i. 

Ju fler vi blir desto roligare!! 

När du anmäler ditt intresse kommer du få mer info från oss vad 
det innebär att rida lag för UPK, vad du som ryttare(målsman) ska 
tänka på och vart du vänder dig med frågor. 

Allsvenskor våren 2023 dit vi preliminärt anmält lag ser du nedan, 
samtliga regler för alla allsvenskor finns på Upplands 
Ridsportförbunds hemsida.  

Division 3 ponny dressyr, 2 lag- rids i LB:1 samtliga omgångar 

Division 3 ponny hoppning, 2 lag - rids i LC samtliga omgångar 

Division 3 häst dressyr, 1 lag - rids i LB:2 samtliga omgångar 

Division 1 häst dressyr, 1 lag – rids i MsvB:1 samtliga omgångar 

Division 3 häst hoppning, 1 lag – rids i 100 cm samtliga omgångar 

 

 

 

 

   

 

 


