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Målet för 2015 var att genomföra klubbens första övernattning, stärka sammanhållningen
mellan alla barn och ungdomar i stallet samt genomföra fler och bättre ordnade aktiviteter.
Vi lyckades genomföra en övernattning för klubbens barn och ungdomar i början av juni, den
var väldigt uppskattad och därför höll vi även en under halloweenkvällen. Eftersom att det
kom såpass många barn under de här kvällarna så har fler barn lärt känna varandra och
sammanhållningen har blivit bättre. Detta är något vi kommer fortsätta sträva efter under
2016. Dessutom har vi nu fått mer erfarenhet av hur man ordnar aktiviteter och planerar
dessa, vilket har förbättrat resultaten. Det här kommer vi också fortsätta att arbeta med
under kommande år.
Övernattning
Vår första övernattning gick väldigt bra, vi slog rekord i närvarande barn och stämningen har
aldrig varit bättre. Den genomfördes i början av juni, därför var det varmt och skönt ute vilket
gjorde att vi lekte lekar utomhus och satt och grillade uppe vid sommarhagen. Aktiviteten var
väldigt uppskattad av alla barn som varit där, oavsett om de endast varit med på kvällen eller
sovit över. Vi fick även många lovord av tacksamma föräldrar som hade fått hem trötta men
glada barn. Den här aktiviteten är en av de mest lyckade aktiviteter som dessutom fått störst
intresse av barnen, därför hoppas vi att den kommer återkomma fler gånger.
Käpphäst KM
Den här aktiviteten är en av våra återkommande aktiviteter, som hållits ett flertal gånger
även under 2015. Skillnaden från tidigare år är att vi provat flera olika grenar inom
ridsporten, dels hoppning som vi har haft tidigare men även dressyr och terrängritt. Den
första var den mest uppskattade, dressyren och terrängen hade något lägre antal deltagare
men var båda två väldigt uppskattade av de som var med.
Halloweenkväll
Halloweenkvällen blev även denna väldigt populär bland barnen. Eftersom att
övernattningen i juni varit så uppskattad hos barnen, så valde vi att ha en
halloweenövernattning där de barn som ville fick sova över i stallet. Både de barn som
endast var med på kvällen samt de som sov över tyckte det var väldigt roligt att vara i stallet
med en massa kompisar samt oss i Usek. Halloweenkvällen har vi haft många år tidigare
och i år med en tvist blev det ännu roligare.

Teorikvällar
Teorikvällarna under 2015 har varit uppskattade bland de mindre barnen, de oerfarna
föräldrarna, samt hos de lite äldre barnen. Vi hade två sadla och tränsa kurser under året
där vi visade hur man är säker i stallet, hur man tränsar och sadlar samt de olika
hjälptyglarna. Detta var populärt hos de mindre barnen samt deras föräldrar. Vi hade även
en frisering och knoppkurs som de like äldre barnen tyckte var rolig och lärorik. Uppdelade i
mindre grupper visade vi i Usek, för att sedan låta barn och föräldrar få prova själva samt
lära varandra vad de kan.
Våfflor under clinics
Under tidigare år har vi hållit i café på söndagar för att tjäna in pengar till våra aktiviteter,
men då vi känt att det blev för hög belastning på Useks styrelse beslutade vi oss för att
istället sälja fika under clinicarna som anordnades för eleverna på klubben. Vi har både sålt
våfflor och vanligt fika med mackor, kaffe etc. Detta har varit väldigt uppskattat och många
av de som varit med på de här kvällarna har tyckt att det varit en toppenidé. Dessutom har
pengarna som vi dragit in under de här kvällarna räckt för att täcka saknaden av caféet, och
har gått åt till de olika aktiviteterna vi anordnat.
Julshow
Julshowen är en av våra mest uppskattade aktiviteter där barn och föräldrar kan komma och
kolla på showen. Barnen får även delta själva i julshowen under det populära Luciatåget.
Men en stor publik bjöd vi på en rolig show. Först ut var Pegasus föjlt av ett vackert luciatåg.
Därefter var det dags för den populära agilityn som bjöd på mycket skratt och applåder.
Våran ponnypecial spelade upp Rödluvan under deras shownummer, följt av årets häst och
ponny. Där vann Kazano och Linette, men pga. Linettes hälta fick Lillan representera årets
ponny. Vi presenterade även Useks utvalda hederspris som delades ut till Rebecca Sjödin.
Nissarna som letar efter tomten var ett fartfyllt, roligt nummer som avslutades med att den
återfunna tomten kom in i ridhuset och bjöd alla barnen på godis. Årets julshow gick hem
hos många barn och vuxna.
Påskäggsjakt
Påskäggsjakten är en aktivitet som varit återkommande under många år, och varit lika
uppskattad varje gång. I år fick de leta efter påskäggen över hela stallet och när de till slut
hittat äggen så försvann godiset på några sekunder. Det var något färre barn som var med i
år jämfört med året innan men de som var med berättade att de tyckte att det var väldigt
roligt.

