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Under 2013 har DUS försökt vara med på så många evenemang, tävlingar, etc. som möjligt,
som anordnats i Värmland. Detta för att vi vill sprida kunskap om vad vi i DUS gör och även
visa att vi finns tillgängliga för ungdomar runt om i länet.
DUS har under året haft ett tiotal möten med bra uppslutning på samtliga.
Styrelsens sammasättning
Ordförande:
Marina Fröding, Rudskogens RF
Vice ordförande: Johannah Steen, Hammarö RF
Sekreterare:
Karolina Schagerström, Kils RF
Vice sekreterare: Eveline Wester, Rudskogens RF
Ledamöter:
Lisa Värnefors Borell, Hammarö RF
Jenny Andersson, Karlstad RK
Elin Fridlund, Bellevue PRK
Alexandra Pettersson, Åmåls RK
Emma Nykvist, Christinehamns RK
Suppleant:
Sara Nilsson, Karlstad RK

Projekt och aktiviteter utan kronologisk ordning
Vi i stallet
Till 2013 års Vi i stallet-final, som avgjordes på Karlstad ridklubb, hade vi rekordmånga lag
anmälda. Hela 14 stycken!
Segrade gjorde KRKs lag 2, som bestod av Josefin Arvidsson, Hanna Hidén, Anna-Clara
Smedman, Elsa Tärnbrandt och Maja Wilhelmsson.
Ryktmästerskapen
Detta är ett arrangemang som är nytt för året. Vi hoppas dock på att det kommer att kunna bli
en återkommande tävling, då vi fått bra respons från klubbarna.
Tävlingen delades in i två åldersklasser, klass 1 – barn upp till 10 år och klass 2 – 11-18 år
och vi hade fått äran att låna Färjestads fina anläggning att ha tävlingen på.
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Hästkunskap cup
DUS har även detta år varit med och hjälpt till som funktionärer på Hästkunskap cup som
anordnas på Strömsholm. Hästkunskap cup är en kunskapstävling med både teoretiska och
praktiska moment. Årets tävling vanns av Mariefreds ridklubb.

Vårruset
Våran tradition med att delta i vårruset har fortsatt, i år bjöd vi även in övriga klubbar till att
springa tillsammans med oss. Tyvärr var vi ute lite sent och fick inget gensvar från klubbarna,
men vi hoppas att kunna få med många klubbar 2014.
Årets..
DUS har i vanlig ordning utsett Årets ungdomssektion samt Årets ungdomsledare i Värmland.
Vi kunde stolt presentera Karolina Schagerström, Kils RF som Årets ungdomsledare och
Bellevue PRK som Årets ungdomssektion.

Konferens etc.
Under året har vi i DUS funnits representerade på flertalet olika konferenser och arrangemang
både i regi av Värmland ridsportförbund och av Svenska ridsportförbundet.
• Ordförandekonferenses som anordnades på Skutberget i samband med VRFs årsmöte.
• Riksungdomsmöte. Hölls på Strömsholm i maj, under samma helg som CUS (Centrala
ungdomssektionen) hade sin stämma. På stämman valdes Marina Fröding in i CUS.
• SvRFs förbundsstämma anordnades i Uppsala.
• Ungdomsforum med inriktigt på tävling. CUS anordnade i december en ungdomskonferens
där det diskuterades om barns tävlande och hur tävlingar för barn kan utvecklas.
• På SDF-konferensen som hölls på Dömle Herrgård fick DUS passa på att visa upp
ridsportens fina ungdomsengagemang.
• Under opinionskvällen som hölls på Idrottens Hus diskuterades det kommunpåverkan.
• I april besökte vi Lecab när Volkwagen Riders Tour stannade till i Karlstad.

ULK
På ULKen har vi haft ett arbetspass under varje helg, bland annat har vi pratat om ridsportens
ledstjärnor.
Fadderverksamhet
Vi har under året fortsatt att arbeta med vår fadderverksamhet. Vi verkar för att alla klubbar
ska ha en fungerande ungdomssektion och genom vår fadderverksamhet, där varje dusare har
1-3 fadderklubbar var, kan vi skapa en personlig kontakt och vara en länk mellan klubbarna
och även mellan ungdomssektionerna och CUS.

FU1
I augusti fick vi i DUS möjligheten att gå första steget på utbildningen ”Funktionsnedsatt och
delaktighet”. En mycket bra grund för alla, oavsett om man håller någon form av
handikapplektioner eller inte.

DUS på FU1
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VM
Värmlandsmästerskapen för lektionsryttare har arrangerats i både hoppning och dressyr. DUS
fanns på plats på båda och agerade prisutdelare. Hoppningen hölls på Arvika ridklubb och
vanns av Eva Gustafsson – Eteris, Åmåls ridklubb (häst) och Wilma Lindmark – Spot,
Karlstad ridklubb (ponny). Lagtävlingen vanns av Karlstad ridklubb.
Under tävlingsdagen hade DUS även anordnat en hejaklackstävling, den segern tog Sörmons
ridklubb.
På Säffle ridklubb hölls dressyren. Segrare i ponnyklassen blev Elsa Derrett-Olsson – Master
Joe, Karlstad ridklubb och i hästklassen segrade Carina Lövgren-Magnil – Amber Lou,
Sörmons ridklubb.
Sektioner
Dus har under året funnits representerade i samtliga distriktets samtliga sektioner, i
Kommittén för ryttare och kuska med funktionsnedsättning har Jenny Andersson suttit med.
Johannah Steen har suttit med i tävlingskommittén och Elin Fridlund har närvarat vid möten
som hållits i utbildningskommittén.
Media
Vi har sedan 2012 en facebookgrupp, Värmlands distriktungdomssektion, Ridsport. Sidan är
under ständig tillväxt och vi är noga med att informera om att sidan finns för att fler ska
kunna ta del av det som vi skriver om på sidan.
Vi har även en blogg, www.dusvarmland.blogg.se. Både på bloggen och på vår
facebookgrupp uppdaterar vi när vi är ute på olika uppdrag, exempelvis ungdomsforum och
VM. Inför varje månad skriver vi också ett månadsbrev som dels läggs ut på hemsidan,
bloggen och facebook samt skickas till klubbarnas ungdomssektioner.
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