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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Ännu ett år i ridsportens anda har kommit och gått. Året har kanske inte varit precis så som vi hoppats 

på, även om det varit något lättare restriktioner än förra året har pandemin fortsatt tvingat oss till 

anpassning. Trots detta ser jag att vi hunnit med en hel del när jag tittar tillbaka på det gångna året och 

de aktiviteter vi gjort. De flesta aktiviteter och möten har visserligen varit digitala, men vi har faktiskt 

kunnat ha några fysiskt på plats, till exempel FULK och Käpphäst cup. Till och med något klubbesök 

hann vi med innan restriktionerna skärptes igen. Lyxigt!  

Enligt mig är en av det roligaste delarna med att vara en del av DUS att få träffa och inspireras av så 

många engagerade ungdomar. Mer än hälften av alla medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år 

och ridsporten är Sveriges tredje största ungdomsidrott. Som ung i ridsporten finns det näst intill 

oändliga möjligheter att vara med att påverka och utveckla sporten till det bättre på alla plan, från 

lokal till central nivå, något som absolut inte är en självklarhet inom alla sporter. ”Ni 

ridsportsmänniskor förstår inte hur unika ni är” sa en RF-SISU konsulent till mig vid ett tillfälle, och 

jag tror faktiskt det är sant. För många av oss som identifierar oss som ”hästmänniskor” är det näst 

intill självklart att unga ska vara med där beslut fattas, men det är faktiskt ganska unikt, och väldigt 

häftigt. När vi åker ut till klubbarna eller ordnar aktiviteter blir det tydligt hur många drivna ungdomar 

det finns i vårt distrikt som tar sporten framåt och tillsammans gör den ännu bättre. 

För mig har stallet och hästarna alltid varit en frizon från stress och bekymmer. Jag minns så väl pirret 

i magen, fullt av förväntan och spänning, när det var dags att åka till ridskolan som liten. Så är det 

tyvärr inte för alla. För vissa är det där pirret snarare en klump full av rädsla och oro för att möta andra 

i stallet. Så ska det inte vara. Det är vårt allas ansvar att se till att stallet är en välkomnande och öppen 

plats där alla får vara med. Därför har ett av DUS fokusområden detta år varit gemenskap och 

välmående. Vi inledde året med två digitala inspirationsföreläsningar av Johanna Lassnack och Alfons 

Fallqvist i samarbete med RF-SISU. Fokus på dess föreläsningar var mental och fysisk hälsa och de 

satte stämpeln för temat kommande aktiviteter. Nästan varje fredag har vi delat ”må bra tips” på vår 

instagram, vi har pratat mycket om hur man är en god vän och hur man får ett bra klimat i stallet på 

våra aktiviteter och sociala medier. Ett otroligt viktigt arbete som vi planerar att fortsätta med nästa år. 

Detta har varit mitt sjunde(!) år som styrelsemedlem och tredje året som ordförande, men även mitt 

sista år som förtroendevald i DUS. Jag är oerhört tacksam, stolt och glad över att jag fått äran att vara 

med i och förtroendet att leda DUS under de senaste åren. Jag är oerhört glad för alla de erfarenheter 

jag fått genom mitt förtroendeuppdrag, men ännu gladare över alla de fantastiska människor jag fått 

träffa genom DUS, både medlemmarna ute på klubbarna och andra förtroendevalda inom distriktet. 

Det har varit otroligt lärorikt och utvecklande att få vara med.  

Mina sista rader som DUS:are börjar närma sig och det känns 

lite vemodigt att lämna, men är det dags för nästa person att ta 

över stafettpinnen som jag med varm hand lämnar över. Det ska 

bli otroligt spännande att se vad den nya styrelsen hittar på, 

genom att kika på verksamhetsplanen ser det ut som att 2022 

kommer bli ett toppenår! 

 

Avslutningsvis vill jag säga stort tack samtliga ledamöter i DUS 

för all er tid och engagemang ni lägger ner för att vi 

tillsammans ska kunna utveckla ridsporten i Västergötland 

framåt. Ni är bäst!  

 

Tack för förtroendet! 

  

Lina-Maria Pettersson  



STYRELSEN  
 

 

Ordförande samt sektionens representant i Distriktsstyrelsen Lina-Maria Pettersson 

Vice ordförande samt personlig ersättare i Distriktsstyrelsen Alicia Hedberg 

Sekreterare Felicia Bordi 

Kassör samt personlig ersättare i Tävlingssektionen  Liam Roadway 

Ledamot samt sektionens representant i Tävlingssektionen   Ann-Sofie Johansson 

Ledamot Jessica Carlsson  

Ledamot Moa Berglund 

  

VALBEREDNINGEN  

Sammankallande Kristoffer Sätterman 

Ledamot Tilda Stäveryd 

Ledamot Felicia Svensson 

 

 

SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 
 
- 24 januari 2021 teams möte 

- 11 april 2021 teams möte 

- 13 juni 2021 teams möte 

- 9 augusti 2021 teams möte 

- 17 oktober 2021 teams möte 

- 3 december 2021 teams möte 

  



VERKSAMHETSPLAN 2021 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 

Digitalt 6 mars. Alma 

Sundqvist från CUS var 

ordförande.  

DUS on tour/ BUS-

enkelt 
Syftet att möta US på hemmaplan, och 

hjälpa dem med styrelsearbete och 

aktuella frågor 

Vi har besökt Dals-Ed. 

ULK steg 1–3 Ungdomsledarkurs för de som är 15 år 

och uppåt. 
Steg 1 av ULK genomfördes i 

november och DUS ansvarade 

för kvällsaktivitet och 

övernattning. 

FULK Förberedande ungdomsledarkurs för 

ungdomar 12–14 år. 
Genomförts på Vara 

Folkhögskola 13 november.  

Vi i Stallet Teoritävling för barn i åldrarna 9–13 

från distriktets föreningar 
Inställd på grund av rådande 

omständigheter och för få 

anmälda.  

Kick-off Tillfälle för DUS styrelse att lära känna 

varandra samt arbeta med mål för 

kommande år 

Ej genomförd på grund av 

rådande omständigheter. 

DUS-konferens Träff anordnad av CUS där olika DUS 

får träffas och utbyta erfarenheter 
Deltagit under en helg i 

Göteborg.  

 Rixu Centrala ungdomssektionens årsmöte 25 april, digitalt via Teams och 

EasyMeet.  

DM i 

käpphästhoppning 
Distriktsmästerskap i käpphästhoppning 

för unga upp till 18 år 
Genomfördes i samarbete med 

Borås fältrittklubb och Agria 

Häst  

Föreläsningar om 

fysisk och mental 

hälsa 

Föreläsningar med Johanna Lassnack 

och Alfons Fallqvist i samarbete mer 

RF-SISU 

Genomfördes under april-maj. 

Över 100 deltagare. 

Sweden international 

horse show/ YRL 
CUS bjöd in till YRL och tävlingar på 

Friends arena 
Vi deltog på YRL och tittade på 

hoppningen  

Digital 

kunskapstävling 
Kunskapstävling inför Vi i stallet-

tävlingen med frågor relaterade till 

hästen. 

Genomfördes på Instagram i 

fem veckor under sommaren. 

 



NEDSLAG I VERKSAMHETEN  
 

Årsmöte  
Årsmötet hölls digitalt den 6 mars och Alma Sundqvist från CUS var ordförande. Hon berättade lite 

om vad CUS är och vad de har för planer det kommande året. Under årsmötet presenterades även årets 

ungdomssektion i Västergötlands distrikt 2020. Vi säger stort grattis till Marks ridklubbs 

ungdomssektion, MaRKUS.  

 

Årets ungdomssektion och ungdomsledare 2021 
Vi fick in många fina nomineringar. Det är svårt att inte bli stolt och berörd när man läser om vilket 

fantastiskt arbete ungdomssektionens och ungdomsledarna bedriver ute på klubbarna, ni är vinnare 

allihopa! Extra stort grattis till Ungdomssektionen på Borås Fältrittklubb och Clara Arvidsson från 

Götene ryttarklubb som blivit utsedda till årets ungdomssektion respektive årets ungdomsledare i 

Västergötlands distrikt 2021. 
 

Inspirationsföreläsningar med RF-SISU  
Tillsammans med RF-SISU bjöd DUS in till två mycket inspirerande och spännande föreläsningar 

med Johanna Lassnack och Alfons Fallqvist. Johanna pratade om en mental sporre och hur man i US 

kan hjälpa och inspirera varandra. Alfons, som är personlig tränare, gav oss många tips på hur man 

som ryttare kan träna själv för att utveckla sin ridning. Båda föreläsningarna var helt kostnadsfria och 

över 100 ungdomar från distriktet närvarade.  

 

 

  

 



Digital hästkunskapstävling 
Som en inledande aktivitet till Vi i stallet (som tyvärr fick ställas in på grund av rådande 

omständigheter,) höll DUS under sommaren en digital hästkunskapstävling på Instagram. Varje vecka 

under fem veckor fick våra följare svara på frågor relaterade till hästar, utifrån teoriboken “Vi i 

stallet”. Grattis till Linnea Hidland som vann! 
 

Käpphästcup 
I samarbete med Agria Häst och Borås fältrittklubb anordnade DUS 

distriktsmästerskap i käpphästhoppning. En rolig dag med duktiga ryttare 

och hästar. Stort grattis till Elise Jidborn och Annika Björkqvist som gick 

vidare till finalen under Gothenburg Horse Show 2022! 

 

FULK 

En fullspäckad dag på Vara folkhögskola med 16 engagerade och glada 

deltagare från runt om i distriktet. Vi pratade bland annat om ledarskap, vikten av att vara en god vän i 

stallet, hur man kan engagera sig i ridsporten och hur man planerar och genomför aktiviteter. 

Framtiden för ridsporten ser ljus ut med dessa stjärnor till framtida ungdomsledare.  
 

ULK 
I slutet på november gick stapeln för första steget av ULK-utbildningen. DUS 

var som vanligt ansvarig för kvällsaktivitet och stannade över natten. Deltagarna 

fick under kvällsaktiviteten prova lekar och samarbetsövningar från Trygg i 

stallet lådan som är ett mycket bra hjälpmedel för föreningar och grupper för att 

öka trygghet och samarbetet. De härliga ULK-deltagarnas visade engagemang 

och intresse under hela passet och skapade god atmosfär under hela helgen. 

 

Dus on tour 

DUS Besökte Dals-Eds Ungdomssektion och pratade om hur man håller ett US-

möte och vilka positioner som finns i en styrelse. Vi visade en presentation med 

matnyttig information, lekte lekar och fikade. De hade innan vi kom haft ett möte 

men redan kommit igång med flera aktiviteter och många idéer för flera. Det ska 

bli spännande att följa denna härliga grupp och se vad de hittar på i framtiden! 

 

 

  
 

 

 



Dus-konferens 
16–17 oktober 2021 blev vi, tillsammans med DUS Göteborg/Bohuslän, Värmland och Östergötland 

inbjudna att delta i en konferens i Göteborg för att utveckla vårt arbete inom distrikten. Det är alltid 

lika roligt och lärorikt att få prata och utbyta erfarenheter med DUS från andra distrikten. Vi hade två 

dagar med bra föreläsningar från CUS och workshops som fick oss att fundera på vår verksamhet och 

hur vi vill utveckla den. På grund av rådande omständigheterna med pandemin har vi inte kunnat vara 

så aktiva fysiskt ute hos klubbar och US i distriktet, vårt mål blev därför att bli mer aktiva på 

Instagram och ha fokus på mental och fysisk hälsa på våra sociala medier.  
 

SIHS & YRL  
Under Sweden International Horse Show bjöd CUS i samarbete med Försvarsmakten in ungdomar 

från hela landet till Young Rider’s Lounge. Kvällen bjöd på trevliga möten, inspirerande och lärorika 

panelsamtal, med representanter från både ridsporten och Försvarsmakten. Dessutom ett stort 

buffébord med god mat och mycket fika. Det hela avslutades med att vi gemensamt tittade på SIHS 

kvällsprogram, med bl.a. julshow och den internationella hoppningen.  

  



Styrelsen för Västergötlands ridsportförbunds ungdomssektion, verksamhetsåret 2021 
 

Lina-Maria Pettersson, ordförande Alicia Hedberg, vice ordförande  

Felicia Bordi, sekreterare Liam Roadway, kassör 

Ann-Sofie Johansson, ledamot Jessica Carlsson, ledamot 

Moa Berglund, ledamot 
 

 

  



VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

 
Aktivitet Program & innehåll 

Styrelsemöten Ca 6 möten 

Kick-off Under våren för nya styrelsen 

DUS on Tour  Vårat arbete att närvara och finnas tillgängliga 

för föreningarnas US 

Vi i stallet 15 maj Vara folkhögskola 

FULK Under hösten 

 

ULK steg I-III  Start höstterminen  

 

DUS-Ponnycup För ponnydressyr i klasserna L:C L:B L:A. 

Samla poäng under året och få fina priser på 

DUS årsmöte 2023. 

Käpphästhoppning Under våren 

US-träffar Flera träffar runt om i distriktet för 

ungdomssektioner i närområdet.  

DUS-konferens CUS anordnar under hösten 

 

 

 

 

 

 

 


