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Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika
klubbar i Värmland:
Ordförande: Elin Fridlund
Vice ordförande: Lisa Värnefors Borell
Sekreterare: Karolina Schagerström
Ekonomiansvarig: Sofia Welenstrand
Ledamöter: Terese Svensson
Victor Johansson
Kim Carlsson
Julia Johansson
Lovisa Gustafsson

Från vänster överste raden: Elin Fridlund, Sofia Welenstrand,
Julia Johansson, Lovisa Gustafsson och Terese Svensson.
Från vänster nedre raden: Karolina Scahgerström, Lisa
Värnefors Borell, Kim Carlsson och Victor Johansson
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Under 2015 har styrelsen jobbat mycket med gruppen i sin helhet för att kunna bli bättre.
Vi har varit på många centrala träffar med olika teman och olika gruppkonstellationer,
vilket har resulterat i utveckling och nytänkande inom styrelsearbetet. Styrelsen har haft 8
protokollförda möten och jobbat i fyra stycken kommittéer som fört egna protokoll.
Kommittéerna har varit vi i stallet, fadderverksamhet, hästkunskap och projektgruppen.
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Distriktens ungdomssektionsstyrelse har vart med i tävlingskommittén,
utbildningskommittén, funktionsnedsättning och stora styrelsen för Värmlands
ridsportförbund. Under året har vi jobbat för att få en bra och regelbunden kontakt med
vår fadder från CUS. Vi jobbar för att utveckla vårt faddersystem och hoppas att under
2016 få mer kontakt och kunna komma ut till klubbarna och hjälpa till. Vi hoppas på nya
roliga projekt som vi kan genomföra för er och tillsammans med er ute på föreningarna
och klubbarna samt bredda oss i hela Värmland.

Vi började året med att medverka på ungdomsledarkursen som 2015 anordnades i Arvika.
Vi var med och höll i olika pass samt passade på att träffa många engagerade ungdomar
ute på föreningarna. Årsmötet för DUS anordnade även på en av ULK träffarna.

I maj åker två från styrelsen iväg till Bosön i Stockholm för att vara
med och medverka på Centrala ungdomssektionens årsmöte,
RIXU. Där röstas bla Marina Fröding in för sin andra period och
Emma Nyqvist för sin första. Båda två värmlänningar. Helgen fylls
med möte, information och träning.

Vi i stallet final gick av stapel i Molkom på hembygdsgård eftersom
Wäses Ryttarföreningar var 2014 års vinnare. Sex stycken duktiga
och kunniga lag kämpade med teoretiska prov samt i lekar som
ungdomssektionen från Wäse hade förberett. En varm och skön
majdag avslutades med att Bellevues lag tog hem segern och förde
vidare finalen till deras hemmaklubb år 2016.

Under hösten hade vi i styrelsen massor att göra.
Det börjar med ett projekt som
fadderverksamheten jobbar med ”ung i styrelsen”.
En endags kurs som handlar om styrelse arbete för
sittande styrelse och nya som är nyfikna på vad det
är. Vi fyller idrottens hus med drygt 40 stycken
anmälningar. Vi hade lekar på schemat tillsammans
med ny kunskap och såklart lunch och massor av
fika.
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Året 2015 ägde Svenska ridsportförbundet årsstämma rum här i Karlstad
på CCC. Några från DUS var med och hjälpte till samt påverka. Vi
hälsade vår nya ordförande Ulf Brömster välkommen och avslutar kvällen
med middag i Mariebergsskogen på Terrassen.
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DUS fick även i år möjlighet att följa med stora styrelsen på en
resa till Budapest för studiebesök, möten, diskussioner och en
möjlighet att se en annan typ av hästhantering. Två stycken
från styrelsen reste med.

Styrelsen fick i år en inbjudan att vara med på en regional
DUS-träff där vi fick träffa andra DUS som ligger i
närheten. En givande helg som handlar bla om
kommunikation i gruppen och mellan DUS och CUS,
inspiration för framtida projekt och vidare utveckling, hur
man kan jobba vidare. Träffen var anlagd i Borås under
oktober månad.
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Vi åkte iväg och var funktionärer i Centrala ungdomssektionens
kunskapstävling hästkunskapcup. Ett Värmlands lag är med och lyckas få hem
en tredje plats. Tävlingen var på Strömsholm.
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Några helger efter åker vi tillbaka till Strömsholm fast den här gången hade vi med oss två
stora bussar fulla med ungdomar som är redo för en rolig dag i utvecklingens tecken. Vi i
DUS har under nästan ett års tid haft en idé som den 25 oktober blir verklighet. Vår egna
ungdomsdag för Värmlands ungdomar. Drygt 120 stycken anmälningar kommer in och vi
fick även besök från Örebro och Stockholms distrikt. Dagen fylldes med
samarbetsövningar, hälsoföreläsnings, info i mängder, lunch, fika såklart och dagen
avslutas med en inspirerande clinic för stallmästaren på Strömsholm Jens Fredricson.
Dagen blir väldigt lyckad och vi tackar varmt alla de som hjälpt oss på vägen för att göra
detta möjligt. Självklart hoppas vi kunna göra något liknande för alla fina ungdomar
Värmland under 2016!

I november månad bjöd Centrala ungdomssektionens styrelse
in till ungdomsforum där ett helt gäng från Värmland lyckas
åka, både från styrelsen och klubbarna. Helgen fylls med
intressanta möten, lärorika föreläsningar och nyttig
information. Temat på helgen var trygga idrottare och vi fick
både lära oss om mat och träning i samband med ridsporten.

Varje år får alla föreningar och klubbar möjlighet att skicka in
nomineringar under slutet av året för att uppmärksamma en
ungdomssektion och en ungdomsledare i Värmland. Detta år fick vi
in fina nomineringar och valet var svårt. Årets ungdomsledare för
Värmland blev tillslut Moa Skytte från Kils RF som jobbar bla med
funktionsnedsatta ryttare på klubben och som mentor för nya i
ungdomssektionen. Årets ungdomssektion för Värmland blev
Torsbys ungdomssektionsstyrelse
som har jobbat med olika projekt
detta år bla med en show för att
samla in pengar för cancer och att skapa en vi känsla på
klubben. Dessa nomineringar skickas sedan vidare till
Centrala ungdomssektionen och i år blev Moa årets
ungdomsledare i Sverige och fick ta emot stipendium i
Friends under Sweden international Horse show.

Styrelsen har under slutet av året gått Svenska ridsportförbundets nya
BAS-utbildning för ridsportens ledare.

Verksamhetsberättelse 2015

Vi fortsätter hösten med det traditionella ryktmästerskapet. Detta år
var vi på Hammarö ryttarförening. Vi hade två olika kategorier för de
över tio och de under tio. Sammanlagt hade vi 8 stycken duktiga lag.
Domarna har lika svårt varje år att få fram två segrare men 2015 blev
det Rudskogens ryttarförening som tog hem båda klasserna. Vi tackar
HÖÖKS Karlstad som även detta år är med och sponsrar oss med fina
priser.
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Styrelsen har under året varit aktiva på sociala medier, Facebook och instagram. Vi
hoppas kunna fortsätta med detta under 2016 samt använd oss av det mer för bättre
framkomlighet till klubbarna i Värmland. Vi har även jobbat med våran mejl för att svara
er så snabbt som möjligt dusvarmland@hotmail.se
DUS Värmland

@dusvarmland
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Vi ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter! Vi vill passa på och tacka alla som hjälpt
oss under året och gjort det möjligt för oss att komma så långt som möjligt för er skull.
Med dessa ord så blickar vi framåt mot 2016!
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