Verksamhetsberättelse Distriktets Ungdomssektion Dalarna
2020
Ett högst ovanligt år har gått mot sitt slut, och vi i Dalarnas ungdomssektion summerar året
som utmanande och annorlunda. När verksamhetsåret startade med digitalt årsmöte den
24/5 2020 visste vi inte vad som väntade. Styrelsen som efter årsmötet såg fram emot ett år
med mycket roliga aktiviteter och kurser kan nu konstatera att vi får vara glada för det lilla vi
lyckats få till under året.
2020 års styrelse har bestått av: Hanna Hedström, Annie Strand, Linn Olsson, Elvira Tenstam,
Elsa Munters Isaksson, Alexia Landgård och Tuva Hekkanen.
Att vi under hösten kunde genomföra Vi i stallet finalen var mycket glädjande. Den 18
oktober var vi på plats på Svedens Ponnyklubb för att genomföra tävlingen. Det var 4 lag som
deltog och ur en mycket jämn final stod tillsist Gagnefs ridklubb som segrare, övriga
placerade var: Mora ridklubb, Norr Amsberg lag 1 & Norr Amsberg lag 2.
Vi lyckades även genomföra en FULK-Kurs. 7-8 november samlades ledare och 13 deltagare
på Leksands Ridklubb för att på ett anpassat vis genomföra en lärorik kurs. På grund av de
restriktioner som fanns flyttades de delar av kursen som var möjligt ut i friska luften och vi
ledare fick öva på att anpassa både kursen och materialet till de förutsättningar som fanns.
Vi är nöjda med vår insats och konstaterar att vi har gjort så gott vi kunnat. Deltagarna var
nöjda över sitt stora erfarenhetsutbyte och förberedda på att gå vidare i sin utbildning med
Ungdomsledarkursen när de har åldern inne för det.
Avslutningsvis skulle vi vilja tacka de klubbar som varit värdar för våra arrangemang och
tävlingar under året, Leksands Ridklubb och Svedens Ponnyklubb. Samt rikta ett stort tack till
kansli personalen Totta och framför allt Louise som hjälpt oss att rodda och ordna så att vi
kunnat genomföra dessa aktiviteter, vi är väldigt glada och tacksamma för att ha er som
stöttepelare och rådgivare i vårt arbete.
Vi i Dalarnas Ungdomssektion ser fram emot och hoppas på ett 2021 där vi kan träffa och
stötta länets Ungdomssektioner mer samt erbjuda ett större kursutbud för ungdomar i
distriktet.
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