VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016
Värmlands ungdomssektionsstyrelse

Året 2016
Skriven av: Elin Fridlund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Värmlands ungdomssektionsstyrelse
Under året 2016 har styrelsen bestått av 11 ledamöter och en ordförande. Sommaren 2016 fick
vi tyvärr ett avhopp pga personliga skäl. Styrelsen har kommit från olika klubbar i hela
Värmland.
Ordförande: Elin Fridlund (Bellevue PRK)
Vice Ordförande: Lisa Värnefors Borell (Hammarö RF)
Ekonomiansvarig: Sofia Welenstrand (Torsby RK)
Sekreterare: våren Karolina Schagerström (Kils RF) hösten Erika Jonsson (Rudskogen RF)
Ledamöter: Terese Svensson (Karlstad RK)
Lovisa Gustavsson (Hammarö RF)
Julia Johansson (Forshaga RF)
Tony Mattsson (Värmlands Distansryttare)
Victor Johansson (Karlstad RK)
Sofie Sköld (Hagfors-Uddeholm RK)
Anna Mårgård (Värmlands Distansryttare)
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Vi har under 2016 varit många fler i styrelsen än på flera år, vi fick in fyra stycken nya som vi
välkomnat och hoppas de trivts med oss. Största fokus har varit på att få ihop gruppen och hålla
våra basaktiviteter för medlemmarna ute på klubbarna. Vi har utvecklat vårt faddersystem och
tycker att vi nått ut till fler klubbar. Vi har åkt ut till vissa klubbar och hjälpt dem komma igång.
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Distriktets ungdomssektionsstyrelse har vart med i tävlingskommittén, utbildningskommittén,
funktionsnedsättningskommittén och stora styrelsen för Värmlands ridsportförbund. 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.

Från vår ungdomsgala 3 september. Hela gänget tillsammans med
Johanna Lassnack vår föreläsare.

Vi startade upp 2016 med att medverka på ungdomsledarkursen i Arvika och Karlstad under
våren. Vi hade även vårt årsmöte på den sista kurstillfället. Vi höll i olika pass och sprider
kunskapen om DUS och dess innebörd.
Styrelsen har under året vart mycket aktiv på sociala medier, både Facebook
och Instagram. Vi startade upp med ordentliga presentationer av alla i
styrelsen. För att få en bättre koll på oss i styrelsen och sprida vilka som
sitter med. På bilden ser vi Lisa Vänerfors Borell tillsammans med Tootise.
I maj hade vi vår årliga Vi i stallet final på Bellevue Ponny Ridklubb, det
bjöds på fint väder och 11 duktiga lag. Dagen fylldes med grisklappning, teoriprov och fika.
Wäse segrade med en första och andra plast och Bellevues ena lag tog hem en tredje plats, stort
grattis!

Vi är även med och syns på Värmlands mästerskapet i både hoppning och dressyr genom att vara
prisutdelare. Årens mästerskap var i år på Sörmons RK och Karlstad RK. Många duktiga ekipage
och hästar.

Under sommaren lägger vi i styrelsen ner mycket tid på planering inför vår kommande
ungdomsgala. Galan hålls i september och med ett deltagande på nästan 60 personer är vi väldigt
nöjda med kvällen. Vi fyller kvällen med föreläsaren Johanna Lassnack och hennes föreläsning
”Vad händer under hjälmen”, god mat från Restaurang Grön och musikquiz. En kväll där vi ville
att ungdomarna ute på klubbarna enbart skulle ha kul och känna sig nöjda och glada med de
arbete de gör på klubben. Under kvällen delades även utmärkelser ut till olika medlemmar från
klubbarna. Årets ordförande blev Erika Jonssons från Rudskogens RF, årets stallbästis kom från
Karlstad ridklubb och blev Sofia Hällström, årets hästskötare blev Elsa Norén också från
Rudskogen RF, årets Stjärnskott blev hela Färjestad RF:s ungdomssektionsstyrelse, årets
Nykomling blev Klara Wetterheim från Hammarö RF, årets aktivitet genomförde Bellevue
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Våren fyller vi även upp med lite besök ute på klubbarna och hjälper till med
olika styrelsearbeten, sammarbetesövnngar och hur man tänker med
aktiviteter. Hoppas ni som fått besök tyckte det var givande.
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PRK:s ungdomssektionsstyrelse, en lyckad hästövernattning och tillslut årets tabbe som Moa
Andersson från Toraby RK stod för tillsammans med en tejprulle. Musikquizet tog Sörmons
ungdomssektion hem. En mycket lyckad kväll! Tack för alla som var med och deltog.

En helg i oktober åker några av oss i styrelsen på DUS-konferens. Fokus under helgen är att
träffa andra DUS och se hur de jobbar samt få ny inspiration med många nyttiga och roliga
föreläsningar bla om trygg arbetsmiljö.
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Vi var med på Hästkunskapcup på Strömsholm som funktionärer samt att vi kommer vara med
och hjälpa till på den stora finalen under våren 2017 i Göteborg.

3

Hösten fortsätter med vårt årliga
ryktmästerskap som vi i år arrangerade på
Rudskogens Ryttarförening. Vi fyllde
dagen med ryktning, fika och lekar
tillsammans med Rudskogens
ungdomssektion. Segrade gjorde
Hammarö lag 1 som bestod av Isabelle
Elfort och Maja Hartikainen med 69
poäng. På andra plats kom Arvikas lag
som bestod av Emma Huss, Hildur
Berglund Ekholm och Ida Nygren på 68
poäng. Bra jobbat allihopa!

Vi presenterar även stolt Värmlands
ungdomssektion som blir Kils USEK och
ungdomsledare Emma Nykvist från Karlstad
ridklubb. Emma blir även utsedd till Sveriges
ungdomsledare och får åka till Friends och ta
emot ett stipendium. Stort lycka till i framtiden och fortsätt med ert bra arbete!
Vi ser fram emot ett nytt spännande år med nya bekantskaper och nya utmaningar!

______________________
Elin Fridlund, ordförande

_______________________
Lisa Värnefors Borell

_______________________
Karolin Schagerström

_______________________
Anna Mårgård

________________________
Erika Jonsson

________________________
Terese Svensson

________________________
Victor Johansson

________________________
Sofia Welenstrand

________________________
Tony Mattsson

________________________
Lovisa Gustavsson
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________________________
Julia Johansson
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