Nyhetsbrev från DUS

OKTOBER

Till Ungdomssektionen

Om nyhetsbrevet
I årets Vi i Stallet deltog sex lag
från fyra olika klubbar, tävlingen
hölls på Clarebergs Ridklubb den
29 maj, tema ”Vi i Stallet”, med
följande resultat:
Första plats: Clarebergs RK
Andra plats: Partille RK
Tredje plats: Tjörns RK
Bästa hejarklack: Långeberga RK

Ovan: Laget från Clarebergs Ridklubb
har mottagit sina diplom och medaljer

Dagen inleddes med att lagen
skrev sina teoriprov och efter det
följde lunchen. I väntan på
resultatet fick deltagarna gå på
rundvandring kring anläggningen
samt sjunga sina hejaramsor i
hopp om att ta hem godispriset för
bästa hejarklack.

Vill ni ha med information i
nyhetsbrevet? Maila till
gbgbohus_dus@hotmail.com

Vi i DUS har länge velat hitta ett
sätt att kontinuerligt få ut
information till US i distriktet.
Dessutom har det dykt upp
önskemål om ett nyhetsbrev eller
liknande, så att ungdomar lätt kan
ta reda på mer om DUS arbete och
hur de kan påverka det.
Nu äntligen kommer första numret
av nyhetsbrevet och vi hoppas att
ni alla tar tillfället i akt och läser lite
om vad som hänt och komma skall
i ert distrikt. Tanken är att
nyhetsbrevet ska skickas ut en
gång varje kvartal och handla om
DUS arbete tillsammans med annat
som kan vara intressant för US:en.
Med vänlig hälsning DUS

Ovan: Laget från Långeberga
Ridklubb sjunger sina hejaramsor,
specialskrivna för Vi i Stallet
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Bland de nominerade valdes Michaela Görloff från Kållereds
Ryttarförening till Årets Ungdomsledare i Göteborg och
Bohusläns distrikt.

Vad är DUS?
Distriktets ungdomssektion, DUS, består av fem
ungdomar från olika klubbar i Göteborg och Bohusläns
distrikt. Distriktsungdomssektionen är ledet mellan
föreningarnas US och centrala ungdomssektionen,
CUS, som har representanter i svenska
ridsportförbundets styrelse. DUS brukar varje år
arrangera tävlingen Vi i Stallet som är en teoritävling
för ungdomar 10-13 år. I september i år arrangerades
dessutom en konferens för ungdomar som vill lära sig
mer om vad styrelsearbete innebär. I övrigt är DUS
uppgift att vidarebefordra information från CUS till
US och finnas till hjälp för US, om de skulle behöva
stöttning i sitt arbete på föreningen. DUS har också
representanter i distriktstyrelsen, precis som US har
representanter i föreningens styrelse.
På hemsidan www.ridsport.se/goteborg hittar ni
kontaktinformation till alla DUS:are.

Deltagarna på US-konferensen i september

Till Årets Ungdomssektion i Göteborg
och Bohusläns distrikt valdes Billdals
Ridklubbs US

Gå in och gilla
Göteborg och
Bohusläns DUS på
facebook!

