Verksamhetsberättelse 2020 – USEK
Vi började verksamhetsåret med ett kahoot och hembakat fika för alla de som deltog på
årsmötet den 1 mars.
Det årliga Påskfirandet hölls 5 april med påsk pyssel utanför stallet och det skapades många
fina figurer och teckningar. Vi höll oss ute med avstånd för att motverka covid-19
spridningen.
Den 16 maj hade vi en bollsportsaktivitet där man fick tävla mot USEK styrelsen som blev
mycket uppskattad. Vi spelade allt från badminton och volleyboll till amerikansk fotboll i lilla
ridhuset. Men i slut ändan vann ändå barnen trots tuff konkurrens!
Efter att ha tagit inspiration från SVT:s program “Bäst i test” bestämde vi oss för att hålla en
egen hästigare version. 15 glada kom till ridhusen den 13:e juni för lunch som bestod av
korv med bröd. Därefter började de olika uppdragen på olika stationer och vinnarna
belönades med fina priser.
Vår nästa aktivitet dröjde till den 26 september. Då korade vi Järfälla Ryttarförenings bästa
käpphäst ryttare! Hoppbanan var extra fin i år med hinder ifrån Stockholm läns
ridsportförbund som vi fick låna. Det blev många fina hopprundor och flera coola freestyle
ritter i dressyren som sammanlagt blev 40 starter.
Årets läskigaste kväll kom tillslut den 31 oktober vilket också blev verksamhetsårets sista
aktivitet. Med rekord på 63 anmälda hade vi en ryslig kväll, med en egen skriven
spökhistoria som var anpassad för de olika läskighets nivåer man kunde välja på. Vi följde
självklart restriktionerna och delade upp alla på olika tider, på så sätt fick alla ta del av
läskigheterna på ett säkert sätt.
Den 28 november julpyntade USEK stallen och höll en live på instagram, så att man fick vara
med även fast man inte kunde vara där. Ljusslingor och glitter prydde tak och väggar som
gav stallen en mysig julkänsla.
Detta år tog vi även tag i att köpa in tröjor till styrelsen för att man lättare ska kunna hitta
oss i stallet. Vilket har hjälpt något otroligt då barnen nu vet vilka de kan komma och prata
med!
Vi skickade även iväg flera ungdomar på ungdomsledarkurs i Lillsved vilket var av stor
uppskattning.
Vi hade flera planerade aktiviteter men på grund av Covid-19 kunde dessa inte genomföras.
Vi gjorde det bästa av situationen och har trots allt ändå haft ett roligt och fartfyllt
verksamhetsår!
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