
Verksamhetsberättelse DERK ungdomssektion  

2022 

 

I mars 2022 bestämdes det på årsmötet att vi skulle starta upp en ungdomssektion i 

Dals-Eds Ridklubb.  

 

Vid det tillfället fördelades ansvaret såhär: 

Ordförande: Annie Holmström 

Vise ordförande: Michelle Jacobsson 

Sekreterare: Ebba Johansson 

Kassör: Clara Johansson 

Ledamöter: 

Agnes Malm, Vera Skarström, Bella Camacho Dahlman, Wilma Lööf, Junie 

Johannesson, Olivia Jacobsson, Ida Nilsson, Emma Skarpnäs Röst.  

Under året har Vera, Bella och Emma avsagt sig sina uppdrag. Julia Johansson och 

Swea Stewart har tillkommit.  

 

Vi har under året haft möten i stort sett varje månad. I början hade vi stöd av Evelina 

Tangen men under hösten har Henny Holmström varit med på våra möten och hjälp 

till samt fört viss information vidare till föräldrar.  

 

Under året har vi haft olika typer av aktiviteter. Vi har vid flera tillfällen anordnat 

käpphäst inspirerande aktiviteter för barnen i klubben.  

Vi har haft käpphästläger med olika aktiviteter under dagarna. På vissa av klubbens 

tävlingar har vi anordnat käpphästtävlingar, både i hoppning och dressyr. På 

höstlovet anordnade vi en myskväll med film och pizza. Som avslutades med 

hoppning och lek i ridhuset.  

 

Flera av medlemmarna i US var väldigt delaktiga i arbetet kring att sälja 

ridborgarmärket. Vi hjälpte till med ponnyridning på marknader, på barnens dag och 

vid märkestagningar i ridhuset. Ordförande Annie Holmström fick det ärofyllda 

uppdraget att följa med till Stockholm för att ta emot priset vi vann.  

 

US har varit med på olika uppvisningar i ledning av ridlärare Therese Karlsson. På 

invigningen av anläggningen hade vi en uppvisning med superhjältetema. Under 

julshowen gjorde vi en kadrilj där vi hade tema rött och ljus.  

 

Vi har har hjälpt klubben med försäljning av kakor. Men vi har även haft egna 

försäljningar. På höstmarknaden sålde vi hembakat och på julshowen i ridhuset 

sålde vi isskrapor, klistermärken samt att vi hade ett lotteri med hemliga paket som 

vinster. Vi påbörjade byggandet av ett hinder och till det så fixade vi sponsring från 

Kenneths Färglager och XL bygg.  

 



Flera av oss i US var under hösten med och tävlade i Gota. Detta var en rolig 

upplevelse och lärdom för oss alla. Även om inte alla var med och tävlade så var 

många med som publik, hejarklack och groomar.  

 

Vi har även varit med på olika ridläger samt privatträningar i dressyr och hoppning.  

 

Vi tycker att det är roligt att ha en ungdomssektion men vi har fortfarande mycket 

kvar att lära och utveckla. Vi har lagt mycket tid på att diskutera hur man ska vara 

mot varandra och hur vi ska kunna vara goda förebilder i stallet.  

 

Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans och det ska bli spännande att se vad vi hittar 

på då.  

 

Skriven av Annie Holmström med stöd av Henny Holmström.  

 

   

 
 

 

 

 

 


