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På första träffen ungdomsgruppen hade när de skulle börja
arbetet att starta upp ungdomssektionen filmade de när de var
och en hoppade en käpphästbana. Dessa filmer skickades in till
Agria Ponnyklubb som en del av deras aktivitet Glädjehoppet,
en insamling till stöd av Barncancerfonden/Almers hus som
sammanlagt drog in över 10.000 kr. Några av dessa filmer
publicerades på instagram och var ett av sektionens första
inlägg. Redan från start visade Markus att ridsporten är en
sport som bryr sig om andra och varandra, där trygghet är den
mest centrala delen av allt.
De är alltid öppna och välkomnande. De är tillgängliga för
frågor i stallet och delar med sig av kunskap som stallvärdinnor
och hjälper till att utbilda vid teoriveckor. De ställer upp som
funktionärer vid olika arrangemang och visar andra ungdomar
att det är roligt och lärorikt att vara en del av en ideell
förening. De sprider information om klubben, hästar och
ridsport på ett lättillgängligt sätt via både sociala medier och
anslag i stallet. De visar tydligt sina värderingar att alla är lika
mycket värda, att det är ok att ställa frågor och att alla får
vara med.

Markus har imponerande ambitiösa planer framåt, både kort- och långsiktigt.
Sektionen kommer fortsatt att vara engagerade i ridskolans verksamhet genom
t ex stallcafé, ungdomar som stallvärdinnor och aktiviteter i samband med
teoriveckor. De har även planer på att arrangera en sommarshow i samband
med klubbens 50-årsfirande 2021. De vill också knyta kontakter med både
närliggande gymnasieskolor (vanlig + naturbruk) och med företag i kommunen
för att visa att klubben och sektionen finns, marknadsföra ridsporten och
engagera fler i hästar och ridsport. Markus vill också bidra till att fixa till
klubbstugan och anpassa den för att kunna ha ett fritidsrum för barn och
ungdomar och även kunna hålla övernattningsläger.
Ungdomarna i Marks ridklubbs ungdomssektion har under föregående år lagt
ned otroligt mycket tid och jobb, utanför skola och arbete, för att återuppliva
föreningens ungdomssektion, allt under en tid då mycket varit osäkert iom att
det pågår en pandemi. Med gemensamma krafter har de lyckats lägga en
stabil grund för kommande ungdomar att ta över och fortsätta
ungdomssektionens viktiga arbete i föreningen. Allt arbete som
ungdomssektionen gjort finns sparat digitalt i en gemensam onedrive som
framtida styrelser kan använda sig av för att fortsätta driva och utveckla
sektionen. Samtidigt som detta har US arrangerat aktiviteter för barn och
ungdomar och hela tiden funnits tillgängliga i olika medier för att nå ut med
information och svara på frågor. Representanter från US styrelse har varit
närvarande vid alla föreningens styrelsemöten för att föra ungdomarnas talan
och ta del av samt lära sig om föreningens arbete och ridskolans verksamhet.
Marks ridklubbs ungdomssektion har under året 2020 bevisat att hårt arbete
ger god förtjänst och nytta för alla som får ta del av arbetet, och är väl
förtjänta att hedras med Årets ungdomssektion 2020

