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Verksamhetsberättelse US 2020
Verksamhetsberättelsen för 2020 är lite speciell, eftersom corona-pandemin
har förändrat väldigt mycket för oss alla under detta år. Men vi kan se att
ungdomssektionens styrelse ändå har haft ett väldigt bra år, och trots alla
utmaningar med corona så har vi gjort många bra aktiviteter och vi har klarat
av att ställa om i arbetet, inte bara ställa in. Som alltid så är stödet från vår
omgivning väldigt viktigt, vi behöver stödet från klubbstyrelsen och från alla
medlemmar och anhöriga. Emma Byström som hjälper oss i US-arbetet har
varit extra viktig detta år! Och förstås har våra fina hästar betytt mest för oss!
Aktiviteter under året
US arrangerade under 2020 inte mindre än tvåkäpphästtävlingar, en i februari
och en i maj. Det var stort intresse, och många fina ekipage. Under året så
ordnade vi även en aktivitet där man fick göra egna käpphästar. Detta var
väldigt uppskattat och kreativiteten flödade!
Under året ordnade vi myskvällar i cafeterian. Programmet har varierat, en del
filmvisning, lite godis och korv med bröd. Deltagandet har varierat och vi har
haft regler så att aktiviteterna har genomförts på ett smittsäkert sätt.
Vid påsk så arrangerade vi en påskvandring med äggjakt. Alla deltagare fick
olika ledtrådar under påskvandringen och hittade man rätt så fick man sin
belöning i form av påskägg. Ett av underhållningsinslagen var en populär
käpphästuppvisning i form av käpphästhoppning.
Under 2020 har vi kunnat genomföra flera barnkalas, även om det såklart har
varit vissa restriktioner pga corona, därför hade vi alla kalas utomhus. Men
trots det så har kalasen varit väldigt uppskattade, och det har varit stort
intresse.
I september arrangerade vi aktiviteten ”fota dig med din favorithäst”. Något
som flera av klubbens yngre passade på att delta i och det blev många fina
porträtt med ryttare och favorithästar!
US traditionsenliga spökkväll vid halloween fick vi tyvärr ställa in, eftersom
Folkhälsomyndighetens restriktioner skärptes precis inför detta evenemang.
Det var många som var ledsna för detta, aktiviteten var nästan överbokad. Men
vi tror ändå att detta var ett rätt beslut, även om det var väldigt tråkigt.

I december gjorde vi vår traditionella julpyntning av stallet och hos hästarna.
Denna gång var upplägget helt coronasäkrat, och vi delade upp det i flera
omgångar. US klädde stallet i granris och pyntade med julpynt, och därefter
var det särskilda tider då många barn deltog och gjorde julfint vid sina älskade
hästars boxar och spiltor. Det blev en fin julstämning även detta speciella år!
Under året har ridklubben under några av skolledigheternaarrangerat
fritidsaktiviteter i form av Hästis. US hjälper till med Hästis, både med teori
och praktik, som förstärkning och stöd till ridlärarna och med hjälp till hästisdeltagarna.
US verksamhet i övrigt
Liksom tidigare år har US utnämnt ”månadens förebild” i stallet. Syftet med
detta är att uppmärksamma personer som stått för ett särskilt gott
kamratskap, god hästvana och bidragit till en bra stämning i stallet. Under
2020 har totalt 6 personer har fått utmärkelsen, det har varit både barn,
ungdomar och vuxna, som fått ett foto med motivering på instagram och i
stallet.
US har fortsatt att ha ett aktivt instagramkonto. Vi har haft de uppskattade
”torsdagsdanserna” i stallet, och ibland har ridlärarna och hästarna fått
gästspela också! Hela december hade vi en julkalender, med en ny lucka varje
dag. Ett av inslagen var vår egen Josef och Maria-berättelse, där en av klubbens
hästar var en av skådespelarna, och halmförrådet i ladan fick agera som Jesus
krubba. Förutom skådespelare från US så fick några fler av ridklubbens
medlemmar rycka in. Andra luckor i vår julkalender handlade om ridlärarna
och några fun facts om våra hästar.
Vid årets början bestod styrelsen av 9 personer och vid årets slut var
vi 9 personer. Ordförande har varit Elin Grindlund, sekreterare Lovisa
Wallström och kassör Gry Stenberg. Ledamöter vid årets slut var Ida Ottosson,
Linn Andersson, Max Nilsson, Philip Riesten, Julia Tullborg och
Tindra Kampman. Under året slutade Alma Frisk och Kajsa Gustafsson i
styrelsen.
Styrelsen har genomfört i genomsnitt ett möte per månad. Vi har därutöver
haft olika planeringsmöten för att förbereda aktiviteter m.m. Våra möten har
handlat om att fördela arbetsuppgifter till de som ska genomföra våra olika
aktiviteter, t.ex. kalas, äggjakt, käpphästtävlingar och andra saker som US är
ombedda att hjälpa till med.

US arbetet bygger på att vi alla hjälps åt och jobbar tillsammans. Vi jobbar hela
tiden på att förbättra vår kommunikation och förebygga att vi missförstår
varandra eller hamnar i konflikter. Vi försöker alltid vara tydliga i vår
återkoppling till varandra om något inte fungerar som det ska. Alla vill
verkligen bidra till att vårt arbete utvecklas, och att US blir en framgångsrik
del av hela ridklubbens arbete. Vi har roligt tillsammans och vi vill fortsätta att
göra nytta i klubben!

