Årets Ungdomssektion 2014
Sedan 1997 har Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion, CUS,
årligen delat ut stipendium till Årets Ungdomssektion.
Årets US är en Ungdomssektion som arbetar i linje med idéprogrammet
”Ridsporten vill” och som dessutom planerar att genomföra ett projekt inom det
närmaste året.
Genom stipendiet vill CUS lyfta fram och synliggöra ungdomssektioner som gör goda
insatser för barn och ungdomar inom ridsporten. Årets Ungdomssektion får ett
stipendium på 10 000 kr som ska användas till det projekt som anges i nomineringen.
Vem kan nominera och hur gör man?
Alla medlemmar i en förening kan nominera Årets Ungdomssektion till sitt distrikt
senast den 24 oktober 2014 genom en mall som finns att hämta på www.ridsport.se.
Där finns även kontaktuppgifter till respektive distrikt.
Distriktens Ungdomssektion, DUS, utser sedan Årets Ungdomssektion i distriktet. När
Årets Ungdomssektion är utsedd i distriktet skickar DUS nomineringen vidare till CUS.
Nomineringen från distrikten ska vara Centrala Ungdomssektionen tillhanda senast
fredagen den 31 oktober 2014. Observera att även denna nominering ska ske genom
den mall som finns att hämta på www.ridsport.se.
Nomineringen skickas till:
Svenska Ridsportförbundet
Matilda Wennström
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm eller via e-post till matilda.wennstrom@ridsport.se
Varje DUS erhåller, efter nominering till CUS, ett diplom att dela ut till den
Ungdomssektion som har vunnit i distriktet.
Kriterier och bedömning:
Ungdomssektionen ska vara vald av Ungdomssektionens Årsmöte och tillhöra en
förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Nomineringen ska innehålla en motivering med beskrivning av Ungdomssektionens
tidigare insatser. Bedömning sker genom att insatserna jämförs med hur väl de ligger i
linje med ”Ridsporten vill”.
Nomineringen ska innehålla en enkel projektansökan med bakgrund till projektet,
projektidé, tidsplan samt tankar om utvärdering.
Stipendium kan ges till Ungdomssektion som planerar ett projekt som
syftar till att...
... barn och ungdomars självkänsla stärks
... förebygga mobbning eller osämja bland barn/ungdomar i föreningen
... utbilda barn och ungdomar i hästkunskap

... ge ungdomar chansen att lära sig grunderna för tävling inom ridsporten
... utveckla ungdomsverksamheten genom utbildning av styrelsen på ett sätt som
förening eller distrikt inte kan erbjuda
... lära barn och/eller ungdomar mer om betydelsen av rätt kost och träning för en god
hälsa
... annat arbete inom ramen för barn/ungdomsverksamheten som CUS anser viktigt
Stipendium kan ej sökas till ansökan för utbildning av Ungdomsledare eller materiella
ting, om ej speciella skäl finns. Speciella skäl är där projektet inte kan genomföras utan
dessa materiella ting, detta skall då anges i ansökan.
Uppföljning och redovisning:
Projektet skall avrapporteras inom ett år efter stipendieutdelningen. CUS ansvarar för
att förfrågan om utvärdering skickas ut till vinnande Ungdomssektion. Om
verksamheten inte genomförs ska den utbetalade summan återbetalas.
Stipendieutdelning
Utdelning av stipendiet sker i Friends arena i samband med Sweden International Horse
Show. Den vinnande Ungdomssektionen får förutom ett stipendium på 10 000
kronor även t-shirts till hela styrelsen med texten ”Åres Ungdomssektion 2013”, ett
diplom samt blommor. Två representanter från Ungdomssektionen kommer att få ta
emot priset på scenen i Friends arena. Den vinnande Ungdomssektionen kontaktas
i god tid innan prisutdelningen.
Alla Ungdomssektioner som nominerats av DUS kommer att erbjudas att skicka två
deltagare på en utbildningshelg under början av 2015.
Frågor
Frågor som berör ansökan till stipendium för ungdomssektioner besvaras av Matilda
Wennström på Svenska Ridsportförbundets kansli, telefon 0220 – 456 21.
Mottagare under åren:
1997 Gnesta Ridklubb, Bellevue Ponny Ridklubb, Alvesta Ridklubb, Ljungby Ridklubb,
Lammhults Ridklubb och Varatorps Gårds Ridklubb.
1998 Lappmarksryttarna och Nyköpings Ridsällskap
1999 Lövångers Ryttarsällskap
2000 Borlänge Ridklubb
2001 Tämta Ridklubb
2002 Långeberga Ridklubb
2003 Skaraortens Ryttarförening
2004 Djursholms Ridklubb
2005 Motala Ryttarförening
2006 Skellefteå Ridklubb
2007 Växjö Ridklubb
2008 Västerås Ryttarsällskap
2009 Göteborgs Fältrittklubb
2010 Theleborgs Ryttarsällskap
2011 Hammarö Ryttarförening
2012 Kalmarbygdens Fältrittklubb
2013 Wisby Ridklubb

