Verksamhetsberättelse för Bjursås Ridklubbs Ungdomssektion 2021

Bjursås Ridklubbs Ungdomssektions styrelse lämnar härmed följande redogörelser för
verksamhetsåret 2021

Under det gångna året har Ungdomssektionens styrelse haft följande uppsättning:
Ordförande: Izabell Björklund
Ledamöter: Amanda Winberg, Elsa Eriksson, Ronja Tallberg, Thea Svensson, Ronja Nilsson
Suppleant: Ebba Wilhelmsson, Lovis Sta as, Jasmine Almstedt
Fyllnadsval: Emma Ristolainen
Ungdomssektionens styrelse har under året haft 7 protokollförda möten.

Aktiviteter:

Knoppning/frisering
Då vi ck in önskemål från barnen så anordnade vi i US ett tillfälle där vi gick igenom hur man
gjorde när man knoppade, och därefter ck alla prova på en varsin häst.
Vi gick även igenom lite frisering på vissa av hästarna.
Det var en uppskattat aktivitet av dem som deltog.
Rykttävling
En efterfrågad och uppskattad aktivitet bland de yngre medlemmarna där de får komma och
pyssla om hästarna och göra dem extra na.
Barnridning på Dössberget
Den 4-5 september höll vi i barnridning på Dössberget där många av våra fantastiska
ridskolehästar deltog. Vi delade upp dagarna så att hästarna bytte av varandra och på så sätt blev
dagarna inte allt för långa och hästarna hann inte tröttna.
De hästarna som deltog vid barnrindningen var Hervar, Ivan, Solo, Freja, Pexy, Prinsen och Disco.
Väldigt uppskattat och det var lång kö nästan hela dagen.
Hästarna skötte sig superbra trots mycket folk och rörelse överallt!
Vi hade även inplanerat att ha barnridning på Dössberget den 27-28 november, men detta blev
tyvärr inställt pga sjuka hästar.
Mini KM
En av våra mest uppskattade aktiviteter 2021 var Mini KM. Likt stora KM anordnade vi i
Ungdomssektionens styrelse ett klubbmästerskap i både dressyr och hoppning för de mindre
medlemmarna som ännu inte är redo för att delta på stora KM.
Det var första gången vi i US anordnade denna typ av aktivitet, men både vi och alla deltagare
hade väldigt roligt så detta blir garanterat en återkommande aktivitet.
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som på något sätt hjälpte till under dessa två dagar,
utan er hade vi inte kunnat genomföra detta.
Spökvandring
Även detta år genomförde vi den efterfrågade spökvandringen i skogarna runt klubben.
Många som kom och gick vilket vi tycker var roligt.
Vi vill även här rikta ett stort tack till alla som var engagerade i planeringen inför spökvandringen
samt alla som ställde upp som spöken ute i skogen, utan er hade inte detta varit möjligt att
genomföra.

ff

fi

fi

fi

Julshowen
Vi hade planerat en Julshow och var väldigt taggade på att få genomföra den tillsammans med
alla andra medlemmar, men den blev tyvärr inställd på grund av stäng anläggning.
Vi tar med oss alla idéer till kommande Julshow.

Försäljning och utbildning
Under året har ingen från Ungdomssektionens styrelse genomgått någon typ av utbildning, och vi
har inte heller genomfört någon försäljning.
Vi i Ungdomssektionen köpte två stycken termobarer. En av dessa såldes till dem privata.
Till sist vill vi tacka för det gångna året och hoppas på ett händelserikt verksamhetsår 2022!
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