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Lisa Sindenlind Sörmons RK – Ledamot
Thelma Torwaldh Kils RF – Ledamot
Frida Hallgren Kils RF – Suppleant
Styrelsen har för verksamhetsår 2018 bestått av 1 ordförande, 7 ledamöter och 1
suppleant.
Vi kickstartade året med att lära känna varandra genom en brunch och lekar,
detta för att i sin tur kunna göra ett bra styrelsearbete tillsammans då vi känner
oss trygga i gruppen. Två veckor efter första styrelsemötet kom det upp
presentationer om alla från styrelsen på Instagram och Facebook där vi kort
skrev om oss själva för att resten av Värmlands hästintresserade ungdomar
skulle få ett ansikte på oss i styrelsen.
Inom ridsporten ska ungdomar finnas representerade i alla sektioner och
kommittéer. Vi har suttit med i tävlingssektionen, utbildningskommittén,
funktionsnedsättningskommittén och i stora distriktsstyrelsen där vi har en plats
som ungdomsledamot jämte en personlig suppleant.

Vi i stallet

Den tredje juni arrangerade vi den årliga tävling ”Vi i stallet” som är en teoretisk
tävling som riktar sig mot ungdomar i åldern 9 – 13. Det är centrala
ungdomssektionen som har tagit fram material och prov för att på ett lättsamt
sätt låta unga visa sina hästkunskaper. Lagen pluggar på hemmaplan genom att
använda boken Vi i stallet där det är olika teman för varje år. Vi befann oss på
Hammarös Ryttarförening och fem lag ställde upp och alla fick fina resultat.
Med till slut tog ett Hagfors – Uddeholmslag hem segern. Hammarös
ungdomssektion stod för lekar och rundvandring av anläggningen.

25:e augusti fixade vi en grillkväll och femkamp för att ge en så bra start på
hösten som möjligt. Det blev en trevlig kväll i sensommar kylan med mat, skratt
och utbyte bland klubbarna. I september åkte fyra av styrelsemedlemmarna till
Linköping och deltog på DUS konferensen där vi bland annat fick se nytt
arbetsmaterial från CUS ”Ung och engagerad i ridsporten” och vi besökte
nybyggda Smedsta ridsports center.
Vår faddergrupp har under verksamhetsåret besökt Åmåls RK, Karlstads RK
och Rudskogens RF, dels för att styrelsen vill träffa ungdomarna på klubbarna
men framförallt för att kunna hjälpa ungdomssektionerna eller för att starta upp
nya ungdomssektioner. Vi kom med tips, lekar och tog upp frågor som just den

klubben hade det tufft med. Ett bra sätt för oss att lära känna klubbarnas
engagerade.
Hela verksamhetsåret avslutades med ett besök på ungdomsledarkursen där vi
pratade om vad vi i DUS egentligen gör och resten av tiden gick vi igenom alla
ledstjärnorna med medföljande diskussionsfrågor.
Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår, en motiverad styrelse och nya
utmaningar!

