Verksamhetsberättelse
2012
Värmlands
Ridsportförbunds
Ungdomssektion

2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse,
många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer en
kort redogörelse för de projekt och aktiviteter vi deltagit i samt en
enkel presentation av årets styrelse.

Under året som gott har DUS styrelse bestått av:
Ordförande:
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Sekreterare:
Vice sekreterare:
Ledamöter:

Sofie Petersson
Alexandra Pettersson
Linn Boberg
Sara Nilsson
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Marina Fröding
Emma Nyqvist
Eveline Wester
Karolina Schagerström
Olivia Johansson

Projekt och aktiviteter utan kronologisk ordning
Vi i stallet
Sedvanligt har vi arrangerat tävlingen ”Vi i Stallet”. Deltog gjorde ett 30-tal
ungdomar från 5 olika klubbar under finalen som hölls på Hammarö
Ryttarförening i maj. Efter en jämn kamp tog Karlstads Ridklubbs lag (Rebecca
Gabrielsson, Frida Sultan, Maja Vilhelmsson, Anna-Clara Smedman, Elsa
Derrett-Olsson, Maja Eliasson och lagledare Jenny Andersson) hem vinsten på
2500 kronor till sin ungdomssektion .

Deltagare i finalen ”Vi i stallet”

Hästkunskap Cup
Den 6 oktober hölls nästa hästkunskapstävling där finalen bestod av ett antal
stationer med olika teoretiska och praktiska prov. Vi från Värmlands DUS var
självklart med som funktionärer och applåderar fram Gagnefs Ridklubb som tog
hem segern
Ung i Styrelsen
Ett nytt projekt i tre delar som gick ut på att ge en bra
grund för US-styrelserna att stå på under året. Under
projektets första träff på Lillerud deltog ca 20 stycken
ungdomar och fick förhoppningsvis en hel del kött på
benen avseende hur en styrelse jobbar samt vad alla
posterna innebär. Den andra träffen hölls på idrottens hus
och ungdomarna fick granska sig själva. Dessutom fick de
lyssna till den fantastisk inspirerande föreläsningen med
golfaren Caroline Larsson om möjligheterna med livet på
ett ben. Ung i Styrelsen avslutades på Nöjesfabriken med
femkamp och tacobuffé.
Vi i DUS vill tacka alla Ungdomssektioner som deltagit på Ung i styrelsen, vi
hoppas att ni har lärt er mycket och haft roligt under tiden. Vi har tagit till oss
all den feedback ni lämnade och hoppas kunna genomföra något liknande i
framtiden!

Årets ungdomsledare, Värmland 2012
Denna titeln tog Jenny Andersson från Karlstads Ridklubb hem.
VM i dressyr…
…hölls i år på Filipstads Ridklubb. DUS deltog självklart och i år som stolta
prisutdelare. Värmlandskapsmästerskapet i dressyr vanns av Moa Andersson på
Brownie och Ann Lundqvist på Dornina, båda representerade Filipstads
Ridklubb. Ett stort grattis!
Jubeleumsgalan
DUS deltog inte bara i förberedelserna via galakommittén, under högtidens
afton stod de för mottagningen av kvällens alla gäster samt fanns
representerade som bordsvärdar vid alla borden under galan. Nog fanns
chansen att få ställa frågor till någon av oss i DUS under kvällen.
Vårruset
Varje år försöker styrelsen delta i vårruset för att synliggöra ridsportare för
”övriga” människor. Självklart lyckades vi figurera på flera ställen i olika medier!
Såhär såg det ut denna gång då bland annat personligt rekord sattes!

Från vänster: Sofie, Emma, Karolina, Sara, Alexandra, Eveline och
Olivia

Lillerudsdagarna
Värmlands ridsportsförbund tillsammans med sitt DUS fanns på plats med
monter under slutet på augusti. Under dagarna lottades det bland annat ut
privatlektioner från olika värmländska klubbar.
Öppet forum
Än senare i augusti fick vi storslaget besök av ordförande för Svenska
Ridspotsförbundet. Anders Mellberg kom till Karlstad för att se vad vi
värmlänningar (och däribland en massa ungdomar) hade att tycka till om
ridsportens framtid och organisationsprojektet.
DUS utbyten och konferens
Västmanlands DUS bjöd först in till en dag på slottet. Vi var ett glatt gäng som
deltog från DUS Värmland med nyttiga utbyten av erfarenheter och idéer under
en dag.
Under en helg hölls den årliga DUS-konferensen av CUS där vi också fanns med
i gänget, inte lika många som sist men nog så viktiga!
Fadderverksamhet
Varje styrelsemedlem har en till två fadderklubbar i distriktet.
Ungdomssektionerna har på olika sätt stöttats i sitt arbete via sin fadder. Vi
faddergruppen har vi lättare nått ut till klubbarna med information om både
lokala och regionala händelser i ridsporten samt förstärkt vårat samarbete i
distriktet.
ULK
Både 2012 och 2013 deltog vi på ULK-träffarna i olika former. Dels som
sektionen DUS med sedvanliga presentationer men också som ”arbetsledare”
för bland annat passet om trygghetsfrågor.

Media
En ny facebook-sida har startats upp med syftet att lättare nå ut till ”dagens
ungdom”. Detta är en växande del i verksamheten men har hittills lyckats
skrapa ihop ett 60-tal besökande.
På höstkanten började vi också med nyhetsbrev, blogg-liknande inlägg som
lades ut på hemsidan och såklart facebook. Följ oss gärna där!

Med detta vill vi tacka för året som gått
och hoppas att vi tillsammans jobbar för
ett lika inspirerande 2013!
Vid tangentbordet Sara Nilsson, DUS Värmland
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