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Bilagor

Omslagsbild:
Härliga ULK deltagare som genomgått alla tre stegen
Övriga bilder tagna under våra utbildningar och aktiviteter

Sociala medier

Det här fotot av Okänd

Instagram: dusvastergotland
Facebook: DUS Västergötland
Facebook grupp för aktiva US styrelsemedlemmar: USoDUS Västergötland
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ännu ett år i ridsporten har passerat och det var utan tvekan ett år som inget annat. Jag tycker att
det roligaste med DUS är möjligheten att få träffa och inspireras av engagerade ungdomar runt om
i distriktet. När vi åker ut till klubbarna eller ordnar aktiviteter blir det tydligt hur många drivna
unga det finns som tar sporten framåt och tillsammans gör den bättre. 2020 har dock fått oss alla
att ställa om. Varken vi i DUS eller ungdomssektionerna runt om på klubbarna har kunnat
arrangera aktiviteter som vanligt, mycket har fått ställas in eller flyttats fram. Hur tråkigt det än har
varit att inte kunnat genomföra varken Vi i stallet, FULK, ULK och andra aktiviteter har det
såklart varit viktigare att följa rekommendationerna och ta vårt ansvar.
Restriktionerna har inneburit att vi inte kunnat träffa vänner och släkt som vi brukar. Istället har de
flesta spenderat mer tid i hemmet när skolorna haft distansundervisning och många jobbat
hemifrån. Att familjer tvingats leva så nära varandra under stora delar av året har säkert för vissa
varit mysigt, men för andra inneburit en kraftigt ökad utsatthet. Fritidsaktiviteter,
idrottsarrangemang och träningar har ställts in och många har säkert känt sig ovanligt ensam. Med
tanke på detta är det otroligt skönt att många ridskolor, om än anpassat, kunnat hålla igång
ridskoleverksamheten större delen av året. Stallet är och förblir den fristad det alltid varit. Hästarna
behöver mat, motion och kärlek varje dag, även om det pågår en pandemi.
I 2019 års verksamhetsberättelse skrev jag hur stallet fostrar unga till att vid tidig ålder lära sig ta
ansvar, planera och ha tålamod. Detta är något som verkligen synts under året som gått. Jag är
väldigt imponerad av hur så många ungdomssektioner antingen lyckats anpassa sina aktiviteter och
göra dem Corona-säkra eller ställt om till digitala lösningar. Poängjakter, veckans teori, digitala
luciatåg och digitala clinics är bara några av alla aktiviteter som synts i instagramflödet. Själva har
vi bland annat lyckats med en digital käpphästhoppning och några tävlingar. Vi hann även med att
besöka några ungdomssektioner innan smittspridningen blev för stor.
Har du några förslag eller idéer om vad DUS ska
arbeta med under kommande år? Tveka i så fall
inte att höra dig till oss. Vi finns för alla
ungdomar i distriktet! Jag vill även passa på att
påminna om vår Facebookgrupp USoDUS
Västergötland som syftar till att underlätta och
förbättra kontakten mellan oss i DUS och
ungdomssektionerna runt om i distriktet, men
även skapa ett rum för samtal mellan klubbarna.
Gå gärna med om du inte redan är medlem!
Avslutningsvis vill jag tacka samtliga ledamöter i
distriktets ungdomssektion och alla ledamöter i
ungdomssektionerna runt om i distriktet för er tid
och det engagemang ni lägger ner för att vi
tillsammans ska kunna utveckla ridsporten
framåt.
Tack för förtroendet och håll en hästlängd!

Lina-Maria Pettersson
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STYRELSEN
Ordförande

Lina-Maria Pettersson samt sektionens representant i DS
(Distriktsstyrelsen)

Vice Ordförande

Tilda Stäveryd

Sekreterare

Ann-Sofie Johansson samt sektionens representant i
Tävlingssektionen

Ledamot

Anna Aurell samt personlig ersättare i DS (Distriktsstyrelsen)

Ledamot

Felicia Bordi

Ledamot

Felicia Hernandez samt personlig ersättare i Tävlingssektionen

Valberedningen
Sammankallande

Kristoffer Sätterman

Ledamot

Olivia Remmerth

Ledamot

Felicia Svensson

SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET
16 februari - telefonmöte
8 mars årsmöte och konstituerande - Grevagården
5 april - telefonmöte
6 juli - telefonmöte
20 september - telefonmöte
22 november – telefonmöte
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VERKSAMHETSPLAN 2020 MED AVSTÄMNING
Aktivitet

Program, innehåll

Genomförande

DUS-årsmöte

Stadgeenligt innehåll, med bl. a
val till DUS-styrelse, beslut om
verksamhetsplan samt val av
ledamöter till Distriktsstyrelsen.

Har genomförts enligt plan med
Johanna Forsman från CUS som
ordförande för mötet. Hölls den 8
mars på Grevagårdens
Hästsportcenter i samband med
ULK steg III.

DUS on tour

Syftet är att möta US på
hemmaplan, och hjälpa dem med
aktuella frågor.

Vi har besökt Falbygdens
Hästsportförening, Trollhättans
Fältrittklubb och Marks Ridklubb.

ULK steg 1 - 3

Ungdomsledarkurs för de som är
15 år och uppåt.

Steg 3 genomfördes i mars men ny
start av ULK har inte skett på grund
av covid-19 och rådande
omständigheter.

Distriktets ungdomssektion lär ut
knepen så jobbet i US blir
enklare. Innehåller mycket
grupprocesser och hur
kommunikationen i gruppen kan
utvecklas.

Har genomförts i samband med
DUS on tour hos Marks Ridklubb.

Kick-off

Tillfälle för DUS styrelse att lära
känna varandra samt arbeta med
mål för kommande år.

Ej genomförd på grund av rådande
omständigheter.

FULK

Förberedande ungdomsledarkurs Inställd på grund av rådande
för ungdomar 12–14 år.
omständigheter.

Distriktsårsmöte

Årsmöte för Västergötlands
Ridsportförbund.

Vi i Stallet

Teoritävling för barn i åldrarna 9– Inställd på grund av rådande
13 från distriktets föreningar.
omständigheter.

BUS-enkelt

Genomfördes 23 augusti digitalt.
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NEDSLAG I VERKSAMHETEN

Sociala medier
Under året som gått har vi av naturliga
anledningar varit mer aktiva på sociala
medier än vad vi kunnat träffats på
riktigt. På vår instagram har ni till
exempel fått en lite närmare
presentation av oss i DUS. Vi har även
anordnat tävlingar, som till exempel en
digital käpphästhoppning som finns att
läsa om längre ner i
verksamhetsberättelsen.

Killar som rider
I januari anordnade Skövde Ryttarförening evenemanget “Killar
som rider” med mingel, utställare och föreläsare. DUS var på plats
som utställare för att informera om vårt arbete. Kvällen bestod av
flera roliga möten och intressanta föreläsningar.

Årsmöte
Årsmötet hölls 9 mars 2020 på
Grevagårdens Hästsportcenter i samband
med steg tre på ungdomsledarkursen.
Johanna Forsman från centrala
ungdomssektionen (CUS) kom och var
ordförande och hade dessutom ett
arbetspass med fokus på̊ trygg i stallet
lådan. Vi delade även ut pris för årets
ungdomssektion 2019 som gick till
Tidaholmsbygdens Hästklubbs
ungdomssektion.
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DUS on tour
Årets DUS on tour har bestått av
ledarskapsarbete med Trollhättans
Fältrittklubb och BUS kurs hos Marks
Ridklubbs ungdomssektion. Vi har även
fått vara ordförande på US årsmöten
både hos Trollhättans Fältrittklubb och
Falbygdens Hästsportförening. Det är
alltid lika roligt och inspirerande att får
träffa ungdomssektioner på deras
hemmaklubb och få en inblick i
verksamheten.

Käpphästhoppning
Då en fysisk käpphästtävling inte var möjlig på grund av pandemin anordnade DUS en digital
tävling på vår instagram. En banskiss lades upp och genom att lägga ut en film på sig själv då man
red rundan och sedan tagga DUS på Facebook eller Instagram, kunde en ryttare för snabbast tid
och en för snyggast ritt, koras. Bild från Eds Ryttarsällskap på en av vinnarna, Clara. Vi säger även
grattis till Wilma.
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Verksamhetskonferens
I oktober träffade vi i DUS alla andra förtroendevalda i Västergötlands Ridsportförbund för en
gemensam verksamhetskonferens, i samverkan med RF-SISU. Vi planerade för kommande
verksamhetsår och diskuterade ridsportens framtid och hur den kan utvecklas. Givande dagar med
stort engagemang från alla medverkanden.

USoDUS Västergötland, Facebook
För att underlätta kontakten mellan DUS och alla ungdomssektioner i distriktet skapades 2019 en
gemensam facebook grupp. Där kan vi i DUS nå ut till alla ungdomssektioner samtidigt som alla
ungdomssektioner kan bolla idéer med både oss och andra drivna ungdomar i distriktet.
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Styrelsen för Västergötlands Ridsportförbunds ungdomssektion, verksamhetsåret 2020

Lina-Maria Pettersson, ordförande

Tilda Stäveryd, vice ordförande

Ann-Sofie Johansson, sekreterare

Anna Aurell, ledamot

Felicia Bordi, ledamot

Felicia Hernandez, ledamot
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VERKSAMHETSPLAN 2021
Styrelsemöten

ca 6 stycken möten

Kick-off

Under våren

BUS-enkelt

Vid behov från föreningar

FULK

Under hösten

Distriktsårsmöte

28 mars 2021

ULK steg I-III

Start höstterminen

DUS on Tour

Vårat arbete att närvara och finnas
tillgängliga för föreningarnas US

Styrelseträffar

Under hösten/digitalt

Käpphäst -DM

Under hösten/digitalt

Vi i stallet

Hösten

Deltagande RIXU – centrala 25 april
ungdomssektionens stämma
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