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Pållen-Kollen april  

  

 

 

 
April 

 
På gång 

• 10 april Arbetsdag 
• 24 april Dressyrtävling div III 
• 22 maj Arbtesdag 
• 29 maj KM hoppning 
• 12 juni Arbetsdag 
• 6 juni Pay and jump 
• 18-19 juni Hopptävlingar 

 

Info från årsmötet 
På årsmötet 27 feb så tackades Maj-Britt (Majsan) Böhm av som ordförande. Majsan har 
varit ordförande för AFRK sedan april år 2019. Klubben vill tacka henne för hennes 
engagemang och väl utförda arbete under de senaste åren! 
På samma möte valdes Anna Rehnberg valdes till ny ordförande för ARFK.  

 

Nygammal ordförande Anna Rehnberg 

https://gansub.com/t/v/4_MDk2OTUxMTQwMTM=/


 

 
Efter ett antal år som vanlig men aktiv och engagerad medlem, så var det dags för mig 
att få äran att bli ordförande för klubben. Igen. Under åtta år, från 2000, var jag 
ordförande för klubben. Roliga år, lite av nybyggarår eller kanske man kan säga 
återuppbyggarår, efter att klubben under några år hade tappat styrfarten. Vi fick upp 
farten igen och mina efterträdare och styrelser har fortsatt bygga den fantastiska 
klubbanda vi har idag. Och som de har byggt… Stort tack! 
Nu har vi börjat ett nytt kapitel i klubbens historia och driver sedan i höstas ridskolan på 
egen hand. Spännande, men tack och lov har vi stöd av Birgitta med hela hennes 
omfattande kunskaper och långa erfarenhet. En av Sveriges mest erfarna ridhuschefer 
har nu ändrat inriktning – lycka till och ett stort tack även till dig, Birgitta! 
Själv har jag ridit på ridskolan sedan tidiga 90-talet. Ni träffar mig på onsdagar i gruppen 
som rider klockan 18.30. Jag har ridit i hoppgruppen nästan lika länge som jag ridit på 
ridskolan, numera på tisdagar. Två dagar i veckan rider jag Fleur, som är min så kallade 
kontraktshäst. Vi träffades när hon kom till ridskolan hösten 2011 och har hållit ihop 
sedan dess. Efter att jag slutade som ordförande har jag varit engagerad i klubbens 
tävlingar, lagledare för klubbens dressyr- och hopplag och i framtidsgruppen. Jag bor i 
Olskroken men arbetar i Kungsbacka kommun, som kommunjurist. När jag inte är i 
stallet, så gillar jag att hålla till i en segelbåt, tillbringa tid i familjens kolonistuga (i 
Malmö!) och att åka skidor. 
Hoppas vi ses i stallet - glöm inte att rida med ansiktet mot solen/Anna 

 

Årets ryttare 
Kriterier för Årets ryttare – Man ska ha utvecklats både som ryttare och 
i det ideella klubbarbetet, men det viktigast är ju faktiskt hur man är 
som person, och vilken attityd man har mot andra och mot hästarna. 
Därför har vi valt dessa personer. 
 
Ungdom -  Julia Prytz Arcombe 
 



Kunskap är som en ballong, ju mer man fyller den desto mer större är 
ytan mot det okända, dvs ju mer man lär sig desto mer inser man hur 
mycket man har kvar att lära. Årets ungdomsryttare har förstått hur 
svårt det är att rida och antar utmaningen att hitta vägar för att lära 
sig mer. 
 
Hon har dessutom en sprudlande och inkluderande personlighet och ställer 
upp för sin omgivning. Hon har inte glömt att hon var nybörjare en gång 
för länge sen. Det fanns en gång då hon var lite klen, och det är stort 
att minnas det. 
 
Vuxen -  Ana Bove 
 
Inom ridningen har hon tagit ett stort steg. Hon rider mycket och har 
pga det fått en större kunskap utvecklat sin ryttarkänsla och sin kärlek 
till hästen. 
 
Hon tar självmant på sig ett stort ansvar för klubbens arbete. Hon 
ställer frågor som också rätar ut frågetecken för andra. Hon ställer 
alltid upp när hon ser att det behövs oavsett om det gäller 
kvällsfodring, extrahjälpsgruppen eller att fixa mat till alla 
lägerdeltagarna. 

 

Tävlingssektionen 

 

Just nu håller tävlingssektionen på att planera för division III i dressyr som äger rum på 
AFRK 24 april. AFRK kommer att ha ett lag som är med och tävlar och sen kommer det 
ekipage från olika klubbar i närområdet. Vi är i behov av funktionärer för att anordna 
tävlingen. Funktionärslistor med olika arbetsuppgifter och tider finns uppsatta i stallet. 
Passa gärna på att hjälpa till eller kom och heja på våra ryttare och hästar! 
Om du vill veta mer om vad man kan hjälpa till med som funktionär på tävling så finns 
det mer information på vår hemsida: afrk.se/funktionär på tävling 

 

Anläggningssektionen 
Anläggningssektionen har nu satt datum för vårens arbetsdagar. Arbetsdagarna läggs 
söndagarna före kommande tävlingar för att vi ska ha tid och möjlighet att göra 
anläggningen fin. 
Vårens arbetsdagar: 

https://gantrack2.com/t/l/6725372/4_MDk2OTUxMTQwMTM=/


Söndag 10 april 
Söndag 22 maj 
Söndag 12 juni 
  
Söndag 10 april kl 10-14 kör vi arbetsdag på anläggningen. 
Anläggningen används av såväl ridskoleryttare som privatryttare och tillsammans jobbar 
vi för att ha en fin sådan i gott skick och som erbjuder flera olika typer av ridning. 
Våra stora ridbanor, den fina slingan och anläggningen kräver underhåll och det ser vi till 
att fixa på våra arbetsdagar. Ju fler som kommer och desto mindre jobb blir det för var 
och en. Hoppas att vi ses! Sprid gärna ordet i din ridgrupp! 

 

 
  

AFRKs webbsida 
Gilla AFRK på facebook 

Ansvarig för nyhetsbrevet: Emily Eidevåg. info@afrk.se 
  

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos AFRK. 
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

  

 
PrenumereraDela 
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