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Aktiviteter under året 2021:
26 januari Karantänquiz:
US lade ut en karantänquiz på Instagram som klubbens medlemmar kunde roa sig med!
18 februari Vinterfotografering:
US höll i en vinterfotografering medan det fortfarande var snö ute. De ur US som var med och
anordnade fotograferingen tog också bilder till ST-tidningen tillsammans med ridskolechef Ann.
29 mars - 8 april Positiva med SR på Instagram:
Vi flyttade Positiva med SR till Instagram den här veckan och lät medlemmarna skicka in vad de
tycker om med klubben, så att US kunde lägga ut det på sin story.
7 april Working Equitation-träning:
Ledda av Lina anordnade US en väldigt rolig och lyckad WE-träning!
11 april Karantänquiz:
Karantänquizen återvände - den här gången till US Instagramstory som en frågesport.
21 juni Midsommarfotografering:
En fin fotografering med midsommartema som vi hade efter att UK hållit i midsommarpyssel där
deltagarna fick göra midsommarkransar! Det blev superfina bilder och nöjda deltagare.
6 juli Lägerfotografering:
US var på ridlägret och fotograferade lägerbarnen när de red på stranden!
18 september Käpphästfälttävlan:
US testade att hålla i en ny sorts käpphästtävling - denna gången fälttävlan. De som var med hade det
jätteroligt och det kom även barn från andra klubbar och deltog!
15 oktober Filmkväll:

US fixade filmkväll med lite halloween-tema och vi såg på filmen Monster House. Det var roligt och
snacksen uppskattades mycket!
30 oktober Barnkalas:
US höll i ett barnkalas, på uppdrag av klubben.
5 november Spökvandring med UK:
US och UK slog ihop sina styrkor för att anordna en läskig spökvandring på höstlovet. Det var många
som kom och det blev riktigt läskigt! Trots alla läskigheter hade både deltagarna och US/UK det
väldigt kul.
5 december Stallpynt:
US favoritaktivitet att julpynta stallet gjorde en comeback! Det blev superlyckat och stallet blev
verkligen julfint! Alla som var med hade det trevligt och gemenskapen och julandan var skyhög!
Jätteroligt!
10 december Lotteri på glöggmyset:
US var återigen med på glöggmyset och höll i ett lotteri, som vi brukar.

Möten under året:
5 januari - US styrelsemöte
20 januari - US styrelsemöte
10 februari - US styrelsemöte
13 februari - Årsmöte
13 februari - Konstituerande styrelsemöte
4 mars - US styrelsemöte
18 mars - Aktivitetsmöte
24 mars - US styrelsemöte
2 april - Aktivitetsmöte
13 april - US styrelsemöte
21 april - US styrelsemöte
28 april - Aktivitetsmöte
15 juni - US styrelsemöte
1 september - US styrelsemöte
22 september - US styrelsemöte
6 oktober - US styrelsemöte
14 oktober - US och UK aktivitetsmöte
21 oktober - US styrelsemöte
28 oktober - US och UK aktivitetsmöte
11 november - US styrelsemöte
25 november - US styrelsemöte
9 december - US styrelsemöte

Summering av verksamhetsåret 2021:
I år fortsatte coronapandemin och US har inte kunnat hålla i lika många aktiviteter som önskat. De
som vi kunde genomföra var dock uppskattade av både US och klubbens medlemmar, vilket är väldigt
roligt. US hade två aktiviteter ihop med UK under 2021, vilket blev väldigt lyckat, så det är något vi
gärna fortsätter med i framtiden. Filmen som US och Drömmen-projektgruppen gjorde ihop med
Svenska Ridsportsförbundet under 2020 kom upp på deras hemsida i september detta året, vilket var
jättekul att se! Vi tycker att US har kämpat på bra för att jobba med klubbens gemenskap och trivsel
under året och hoppas att vi kan anordna fler aktiviteter kommande år. Vi är också mycket glada över
att det gick att julpynta stallet i år eftersom det är en väldigt rolig aktivitet och att stallet blir så fint!

Målen 2021:
Vi hade som mål att börja anordna en Ryttargala på hösten, men vi hade tyvärr ont om tid och
engagemang för detta och istället fokuserade vi på exempelvis spökvandringen med UK. Vi har dock
funderat på att istället hålla i Ryttargalan för att fira klubbens 50-årsjubileum. Ett annat mål var att
köpa käpphästhinder för att kunna använda dem på våra käpphästtävlingar - eftersom vi inte kunde ha
lika många käpphästaktiviteter i år så har vi fortfarande inte tillräckligt med pengar för detta. Vi ville
också bli bättre på att marknadsföra och göra reklam för US-aktiviteterna, vilket vi har uppnått delvis
- men vi kan alltid bli lite bättre!
Ett mål för 2022 är att köpa fina käpphästhinder för den kassa vi fått in från käpphäst-relaterade
tävlingar. Därför önskar vi spara den summa som vi har fått in för käpphästaktiviteterna. Ett till mål vi
har är att försöka få fler deltagare till våra aktiviteter och att anordna minst en aktivitet i månaden. Vi
vill också skicka två US-ledamöter på Ungdomsledarkursen år 2022, samt köpa en popcornmaskin
som US kan använda på filmkvällar och övernattningar.

