
Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen
Tindra Möller - Ordförande

Sofie Sundberg - Vice ordförande

Elsa Eklund - Sekreterare

Liv Aldeström - Kassör

Alma Nordin - Ledamot

Jennie Lindén - Ledamot

Alma Ekelund - Ledamot

Ebba Langer - Ledamot

Under 2021 hade Usek blandade mål, dels fanns det några nya tillskott till styrelsen vars

strävan var att få mer erfarenhet i bagaget, samtidigt som de skulle synas på

ungdomssektionens aktiviteter. Även inom styrelsen fokuserades det på att bygga upp en

god sammanhållning och ordning där alla hade sin plats och sitt ansvarsområde för att

främja ett effektivt arbete. Utöver det ville Usek nå ut till ungdomarna i stallet och hitta på

roliga saker för deras skull trots eländet med pandemin. Därför togs varje chans till att på ett

säkert sätt vistas i stallet och umgås med varann för att få lite mer social närhet till varann

efter långa år med tunga restriktioner. Detta gjordes exempelvis med den väldigt roliga och

lyckade halloweenövernattningen när det var lämpligt att ses fysisk under de förhållandena.

För att även fortsätta arbetet med att erbjuda unga kunskap inom hästvärlden deltog Usek

till exempel i kunskapstävlingen Vi i stallet.

Femkamp
Under våren hittade Usek på en aktivitet främst för att öka gemenskapen och göra någonting

kul för de unga efter att restriktionerna mjuknade en aning. I fem olika grenar fick barn i

flera lag mötas för att slåss om en placering, men viktigast var att låta barnen spendera mer

till i stallet med vänner och skapa minnen tillsammans. Många av grenarna handlade om

samarbete för att främja deras laganda. Tyvärr lyckades det lite mer ruggiga aprilvädret slå

till, men trots det var glada miner på.

Sadla och tränsa kurs
I början av höstterminen hölls som alltid den årliga sadla och tränsa kursen för alla som vill

lära sig mer om hur man förbereder sin häst inför ridpasset. Både vuxna och barn, erfarna

eller ej, vem som helst fick droppa in i stallet och ta del av en genomgång om hur man går

tillväga, samt tips och trix som man kan ha nytta av. På grund av hur det såg ut med

pandemin delades kursen in i mindre sådana med flera olika starttider, vilket även gjorde att

deltagarna fick möjligheten att testa på mer själv.



Käpphäst KM
Även detta året genomfördes klubbmästerskap i käpphästhoppning, vilket återigen blev

mycket lyckat. Många barn i olika åldrar samlades anpassat efter restriktionerna på

utebanan för att hoppa olika banor med chans till rosett antingen för en felfri ritt eller för en

placering beroende på klass. Flertalet höjder och nivåer fanns att starta inom och många

barn imponerade med sin talang. Tillsammans i en god stämning hejade alla på varann när

det bjöds på ärevarv i slutet av klasserna med placering bland annat.

Vi i stallet
För att främja ungdomarnas kunskap och förståelse för hästar deltog Usek i

kunskapstävlingen Vi i stallet. Sju träffar med teori i form av genomgångar, filmer och

övningar, även träning på praktiska moment i form av exempelvis grupparbeten, samt skoj

och lek genomfördes under slutet av vårterminen och början på höstterminen. I september

begav sig två lag med barn till Överby hästsportförening där de kämpade hårt för att visa

sina kunskaper. Det resulterade inte i någon placering, men alla har fått mycket mer kunskap

i bagaget och nya vänskapsrelationer har bildats.

Halloweenövernattning
Äntligen blev det grönt ljus för Usek att genomföra den extremt uppskattade

halloweenövernattningen för ungdomarna i stallet. På grund av det höga trycket och stora

efterfrågan om deltagande så adderade Usek även en halloweenkväll dagen efter för att låta

så många som möjligt få uppleva en av året roligaste kvällar. Inledningsvis bjöds det på lite

lekar följt av tacos till middag båda dagarna. Därefter samlades alla nere i ridhuset för att

lyssna på läskiga spökhistorier och innan barnen blev för uppskrämda begav sig alla ut mot

skogen vid sommarhagen. Där väntade en skräckinjagande spökrunda som barnen fick ta sig

igenom om de vågade. Många modiga barn kom tillbaka med leenden på läpparna och ville

med lycka gå den igen. Tyvärr fanns det inte tid att hänga i skogen hela kvällen utan tillbaka i

stallet väntade efterrätt och lekar. Dag 2 av spökkvällarna avslutades efter dessert, men på

den ordinarie dagen fortsatte skymningen att övergå till totalt mörker medan ungdomarna

och Usek hade bäddat upp sina sängar i cafeterian för att umgås och sedan gå och lägga sig.

Dagen därpå bestod av ännu mer lek och skoj innan det var dags för hemfärd.

Julshow
Den här höstterminen tillät situationen med Covid Usek att hålla den roliga julshowen inför

publik enligt tradition. En glad Usek-styrelse och många klubbmedlemmar samlades i

ridhuset för att fyllas av värmande glädje, samt för att kunna dela nya fina minnen

tillsammans. Som ett fartfyllt välkomnande bjöd två ryttare från hoppspecialen på tolkning

med ridskoleponnyn Dianne som stolt visade upp sig. Därefter följde en imponerande kadrilj

av två före-detta Usek-medlemmar på sina egna hästar Miss Cavella och Heidi. Det här året



kom även den traditionella och uppskattade agility tävlingen tillbaka, där både erfarna och

mindre erfarna hundar och förare tragglade sig igenom en klurig bana på tid. För

spänningens skull var det inte bara hundar som möttes i en kamp om tid, dressyr- och

hoppspecialen bidrog med varsitt lag och tävlade i en utmanande banhoppning. Det sista

kommande numret var ett annorlunda och ovanligt fartfyllt luciatåg som framfördes av fyra

ryttare från ponnyspecialen och förberedande specialen som red en hoppkadrlij. Självklart

fanns det även lite priser att dela ut i slutet av kvällen, den som fick äran att ta emot Useks

hederspris detta år var Angelica Hammar för hennes strålande positivitet, årets skötare

junior blev Asta Olin och senioren blev Karin Röjhagen. Avslutningsvis kom tomten och en

nisse på besök för att bjuda barnen på några godisbitar innan kvällen tog slut.


