Distriktets Ungdomssektion, DUS,
Verksamhetsberättelse 2020
År 2020 har varit ett tufft år då vi alla har levt i ovisshet om imorgon, nästa vecka eller månad på
grund av Covid-19. Inte minst har detta satt spår i DUS verksamhet. Den 8 mars ägde DUS
årsmöte rum på Malmö Ridklubb, många olika ungdomsrepresentanter från Skånes föreningars
ungdomssektioner närvarade under dagen. I samband med årsmötet höll Denisé Dako,
funktionärsansvarig vid Falsterbo Horse Show, en givande och inspirerande föreläsning om ”Hur
ideellt engagemang kan leda till möjligheter”. Årsmötet startade och Sara Ripa var mötets
ordförande. Årsmötet valde nio personer till DUS-styrelsen varav en ordförande, Felicia Lohff.
Årsmötet beslutade om en valberedning på sex förtroendevalda.

DUS-styrelsen hade strax efter årsmötet en inplanerad kick off där nya som gamla
styrelsemedlemmar möttes för att spåna, diskutera och planera DUS verksamhet. Dagen
avslutades på Utmaningarnas Hus där DUS möttes för att lära känna varandra.

Den 23 maj skulle den årliga tävlingen Vi i stallet äga rum på Flyinge Kungsgård. Med tanke på
en pågående pandemi förlängde Centrala Ungdomssektionen, CUS, tävlingsperioden vilket
gjorde att DUS flyttade fram tävlingen till den 5 september. Under teoritävlingen deltog hela 17
lag från skånska föreningar. Tävlingsdagen delades upp i två grupper, där varje grupp
genomförde ett teoriprov och ett praktiskt moment. Efter tävlingens slut presenterades
vinnarna på sociala medier, på första plats kom Östra Torns Ryttarförening lag 2, på andra plats
Östra Torns ryttarförening lag 2 och på tredje plats Burlövs Ryttarförening lag 1. Dagen blev
lyckad med många nöjda och glada deltagare och fina varma kommentarer.

Den 19–20 september genomförde DUS Förberedande Ungdomsledarkurs, FULK, under två
dagar i Lund. Helgen bestod av 4 pass, delaktighet, tillsammans, leda och planera, där många
unga fick lära sig om ridsportens organisation, hur vi är goda förebilder och hur man leder
enklare teoriundervisning samt hur man planerar för en aktivitet och mycket mer. Helgen bjöd
på många härliga stunder med mycket skratt.

Under året har DUS fokuserat på att planera och utveckla verksamheten som presenteras 2021.
DUS har även lagt mycket tid på att planera för en digital ungdomsdag som genomförs den 17
januari 2021 på Flyinge Kungsgård och sänds online.
Tack för ett fint men annorlunda 2020. Nu ser vi framemot ett spännande & roligt 2021 där en
digital Ungdomsdag inleder året!
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