Verksamhetsberättelse 2019 - Ungdomssektionen
För att fira in verksamhetsåret med USEK bjöd vi på fotografering med favorithästen för
alla som varit med på årsmötet 10 februari. Hästarna blev extra fina och välryktade och
duktiga Nelly och Hanna i styrelsen tog riktigt snygga bilder.
Den 27 februari anordnades en poängjakt- en tävling som går ut på att, genom att anta
diverse knasiga utmaningar och sedan fånga dessa på bild, samla poäng i lag. Det blev
en dag med massa skratt och många minnen, inte minst i form av bilder från lagen.
Den 1 mars höll USEK i den perfekta tävlingen för alla barn och ungdomar som älskar att
rykta, fläta, skrubba och smörja - 2019 års Skötar-OS. Morgonpigga stallkompisar
samlades redan klockan 09.00 på morgonen för en dag fylld av skratt, samarbete och
adrenalin.
Det årliga Påskfirandet hölls den 15 april med bland annat en fartfylld femkamp, där
trebensstafett och norsk fylla med hinderbana var några av tävlingsgrenarna.
Påsklovsveckan fortsatte sedan med Påskpyssel den 17 där alla deltagare fick utlopp för
sin påsklovskreativitet bland fjädrar, glitter och flörtkulor.
Den 6 juni hade vi inflyttningsfest i vårt nya stall med stallmingel och JRF-kampen - en
maxad femkamp som gjorde dagen minnesvärd även för de yngsta. Deltävlingarna med
bland annat godisätartävling avslutades med en skattjakt med ledtrådar över hela
anläggningen, där lagen kunde använda sina poäng från deltävlingarna till sin fördel. En
superkul dag med många nöjda deltagare.
USEK anordnade den 14 september käpphäst-KM där hoppningen var klart mest populär.
Alla ekipage presenterades och till musik fick barnen sedan hoppa en bana på en höjd de
själv fått bestämma. Toppendag med rekordmånga deltagare och många föräldrar som
stöttade barnen från läktaren.
Den årliga Spökkvällen ägde rum 27 oktober. Drygt 30 deltagare samlades i klubbbaracken för en kväll med korvgrillning, spökrunda och massa godis och snacks. En
riktigt läskig kväll blev det!
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Samma vecka anordnades en poängjakt med bak i nya stallets kök. Väldigt rolig dag och
riktigt goda bakverk.
Den 22 december beställde vi pizzor och köpte snacks för att sedan spendera kvällen
med stallkompisarna framför en film. Det blev helt fullt i klubbis och alla deltagande åkte
riktigt mätta ifrån stallet.
I och med att året började närma sig sitt slut började det dra ihop sig inför årets
Julshow. USEK stod för showens luciatåg. Den första december hölls en träning för alla
som skulle gå med där koreografin lärdes ut och en vecka senare fylldes ridhuset till
bredden på medlemmar och vi fick visa upp vårt fina luciatåg tillsammans med
ridskolehästar, ridlärare och andra duktiga elever.
Verksamhetsårets sista aktivitet var Julmyset 4/1, där barnen fick både baka lussebullar
och pepparkakor, och julpyssla. Trots att godis på lussebullarna visade sig vara en lite
sämre idé så blev det en lyckad dag och ett lyckat avslut på julen.

Ekonomi
Intäkter
Kostnader
Resultat

3 927
-6 859
-2 932

För Ungdomssektionen fanns ett underskott om 10 900 kronor budgeterat.
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