Verksamhetsberättelse för Värmlands Ridsportförbunds
ungdomssektion 2010

Vi har under året haft regelbundna möten på olika platser i Värmland. Under
året har vi hunnit med en hel del och här nedan kommer en kort beskrivning av
några av de aktiviteter vi ordnat eller deltagit i.

Styrelsen under året har sett ut på följande sätt:
Ordförande: Johanna Nilsson
Vice ordförande: Johannah Steen
Sekreterare: Alexandra Pettersson
Ledamöter: Sofie Petersson
Anna Larson
Emmie Karsberg
Michelle Vierling
Saga Bergman
Frida Thorstensson
Suppleant:
Linn Hultgren
Valberedning: Anna Sohrabpour, Lisa Löden, Alicia Johannesson

Vi i stallet
Arrangerades av DUS på Bellevue ponnyklubb, vinnare blev Säffle ridklubbs lag bestående
av Amanda Delin, Amanda Söderman, Matilda Danielsson och Victoria Olsson, lagledare var
Matilda Aderhjelm. Förutom diplom, medaljer och 2500 kr till kassan får de äran att ha ”Vi i
stallet” på Säffle ridklubb 2011. Stort Grattis!

Brännbollskväll
Under maj månad arrangerades en brännbollskväll, förutom att det spelades brännboll för
fulla slag så åts det även grillad korv.
Vårruset
Även i år deltog DUS styrelse i vårruset. I år skippade vi tävlingskläderna och bar istället de
fina DUS-tröjorna.
Kick-off
En helg i juli träffades DUS-styrelse på en lägergård i Deje för att arbeta med teambuilding –
stärka gruppen helt enkelt. Bland annat utövades självförsvar med John Johansson som ledare.
Ungdomsforum
DUS var med och anordnade ungdomsforum, första omgången gick av stapeln på Duse Udde
utanför Säffle, dag 1 inleddes med en god lunch och sedan fortsatte dagen med diverse olika
uppgifter för att stärka ungdomssektionerna i distriktet. På kvällen arrangerades en mycket
populär ”mobillek”. Dag 2 fortsatte sedan i samma spår som dag 1. Andra omgången av
ungdomsforum spelades curling i Karlstad, alla ungdomar (även Rosie) gick in till 100% och
trots en del blåmärken var det en lyckad dag, det åts även pizza och hölls en föreläsning på
Idrottens Hus av Anna Tufvesson.

Hästkunskap cup
Den 17 oktober anordnades Hästkunskap cup av CUS på Strömsholm, DUS värmland var
med och hjälpte till. Med oss hade vi en hel buss med förväntasfulla ungdomar från
Värmland, en helt klart lyckad dag!
Ridsportforum 2010
Ridsportforum gick i år av stapeln på konferenshotellet Aronsborg i Bålsta, DUS var
representerat av Alexandra och Sofie som anser att det var en lyckad helg där ungdomarna
fick plats att både synas och höras. Även Johanna var på plats men som representant för CUS.

Årets ungdomsledare/Årets ungdomssektion
Till årets ungdomsledare valdes Sara Nilsson från Karlstad
ridklubb, ett riktigt bra val då Sara tog hem titeln som årets
ungdomsledare i Sverige! Stort Grattis!
Årets ungdomssektion 2010 blev Karlstad ridklubbs US.
Grattis!
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Beridna högvakten
Under hösten besökte Beridna högvakten Karlstad, DUS var förstås på plats och hjälpte till
med lite av varje.
VM
Värmlandsmästerskapen i hoppning och dressyr avgjordes under hösten, även här var DUS på
plats och hade hejjarklackstävling samt var prisutdelare.

Det här är stora delar av det vi i Värmlands DUS har gjort under året! Det har varit ett bra år
med mycket verksamhet.

