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Ungdomssektionen började året med 14 st medlemmar vid årsmötet 2022. 
Under årets gång så har några medlemmar lämnat men även några som 
tillkommit och vid slutet av året har vi ökat till totalt 17 st aktiva medlemmar.  
Under hela året 2022 har vi haft 12 styrelsemöten. 

Tanken under 2022 var att vi i ungdomssektionen skulle ha ett kul år och att 
underlätta allt jobb som klubben behöver göra. Detta har vi lyckats med och 
ska fortsätta att jobba med. 

Första aktiviteten för året var en Pay and jump som vi kallade för maskerad 
hoppet, där man fick klä ut sig och även hade möjlighet att vinna ett pris för 
bästa utklädnad. Vi hade endast en Pay and jump under året men det var 
väldigt uppskattat av alla som var med och hoppade. Som vanligt så hade vi 
ponnyridning på lördagar mellan 11.20-12.00 som är väldigt populärt bland de 
mindre barnen. 

Vi anordnade även en Pimp my pony i April där det kom många barn och 
piffade till våra hästar. I början av Juni hade vi även sillens dag där man kunde 
komma på ponnyridning, käpphästhoppning och massa god fika fanns att 
köpa, även på dessa aktiviteter tjänade vi in pengar. 

Efter vårt slit under året så fick vi sedan det efterlängtade Us-lägret, där vi i år 
igen sätter i gång hästarna inför den kommande höstterminen. På ridlägret så 
var det Filippa, Sandra och Ebba som höll i ridlektionerna. Utöver ridningen så 
hade vi massa kul, skratt och pyssel med hästarna som vanligt. Några veckor 
efter Us-lägret så blev det även dags att ta in nya medlemmar i Us, då tillkom 
det 6 nya medlemmar vilket var superkul. 
Vi har även lagt ut våran mur till försäljning då den inte används så mycket 
som vi trodde. 



Föräldrakurs var en aktivitet som vi också anordnade, det var inte så många 
som kom men det är väldigt nyttigt för föräldrarna i stallet och vi kommer göra 
det igen. 

I november anordnade vi en ny aktivitet med sponsring från Ung i Bohuslän. 
Denna aktivitet döpte vi till Ridklubbens dag där vem som helst fick komma 
och hoppa käpphäst hoppning, måla käpphäst hinder samt även vara med på 
våran ponnyridning. Även så kunde man kolla på agility där Tjörns 
brukshundklubb ville samarbeta med oss och visa upp lite agility. Alla dessa 
saker man kunde göra under dagen var gratis och det kom upp mot 100 
personer som ville spendera dagen med oss. Under ridklubbens dag sålde vi 
även fiskedamm och hembakat där vi tjänade in lite pengar. Denna aktivitet 
var uppskattat där både häst intresserade och inte hästintresserade 
människor kom. I samband med Ridklubbens dag och med samarbetet med 
Ung i Bohuslän så kunde vi även åka till Liseberg med hela Us med sponsring 
från Ung i Bohuslän. Vi åkte till Liseberg i slutet av november, där hade vi 
super kul och spenderade en hel eftermiddag. 

Vi hade även en STS-kupp under hösten med Stenungssund och Stora högas 
ridklubb där det var 5 olika tävlingar som medlemmar från klubben kunde 
delta i på de olika klubbarna. 

Som vanligt så anordnade vi även vår populära halloweenkväll där det var 
hela 30 personer som vågade komma. Som vanligt är denna aktivitet väldigt 
populär och vi tjänade in pengar. 
Under höstterminen var det fyra från US som började gå ungdomsledarkursen 
och håller nu på att bli utbildade ungdomsledare. US:arna har hunnit gå två 
steg än så länge och har fått med sig nya idéer på aktiviteter och hur man ska 
vara en bra ledare och inspirera blivande ryttare. 

Den årliga julfesten hade vi som vanligt i början av december. Under julfesten 
hade vi kadrilj, ponnyridning, 5-kamp och lotteri som vi gör varje år och detta 
blev som vanligt en lyckad dag. 

Ungdomssektionen vill tacka ridlärarna, stora styrelsen och alla medlemmar 
för ett bra 2022 och hoppas på ett ännu bättre 2023!! 


