Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2017
Årets inleddes med att fyra av US medlemmar åkte till DUS ungdomsdag i Flyinge.
Under årsmötet den 8 februari valdes Asta Lundgren, Sude Karakaya, Nancy Egharevba, Nelly
Egharevba och Denise Gustavsson in i US. Dessutom blev Arnessa Seferaj utsedd till Terminens
stallkompis.
Efter årsmötet hade vi i US en kick off som ägde rum i Mars, där vi bland annat gick igenom
nödvändiga saker samt lärde känna varann bättre.
Sanna och Pernilla deltog även på Ungdomsledarkursen steg 3.
I april hjälpte US till på teoriveckans spadag och höll en Pimp Your Horse som Ana Savic och
Storm vann. Vi träffades även 11 april för att fixa i ordning och städa vår anslagstavla som finns i
stallet. Denise valde tyvärr att avsluta sitt arbete i US.
Under maj månad hjälpte vi till på Storås familjedag genom att hålla i ponnyridning och
tipspromenad. Vi hade även en ny aktivitet med namn Fångarna på Storås som var mycket
uppskattad av barnen på klubben. Vi hade en övernattning med detektivtema inplanerad men fick
tyvärr ställa in den på grund av för få anmälda. Dessutom startade vi vårt Instagramkonto som vuxit
mycket i popularitet under året.
I augusti hjälpte vi till på Klubbmästerskapen i både dressyr och hoppning, samt på den lokala
dressyrtävlingen. Sanna, Annie och Hanna valde i samband med detta att avsluta sitt arbete i
Ungdomssektionen.
I september hade vi en tävling på vår Instagram för att fira hundra följare, där vinnaren blev Emelie
Johnson. Ana Savic deltog även på sitt första US-möte.
På teoriveckan i oktober hjälpte Asta, Pernilla, Sude och Nelly till med stallvården för nybörjare.
Samma månad hade vi en mycket lyckad Halloweenövernattning med tretton anmälda.
I november, påbörjade Asta Ungdomsledarkursen. Vi delade även ut lappar inför lucia och
påbörjade sångträningarna med barnen. Vi deltog också på politikerträffen på Storås där alla från
US dök upp.
Året avslutades med att US hade sin traditionsenliga julshow med både luciatåg och spex, detta var
uppskattat och en aktivitet vi strävar efter att genomföra även framåt.
Vi har under året också varit aktiva på vår Youtubekanal och har där lagt upp lärorika filmer, vilket
vi kommer fortsätta med 2018.

