
 

 

Verksamhetsberättelse Hylte ryttarförenings ungdomssektionen 2021: 
 

I styrelsen har följande suttit: 
 
Ordförande: Jenny Andersson  
 
Vice ordförande: Julia Hedenberg  
 
Sekreterare: Gurlie Holmgren (representant i föreningens styrelse) 
 
Vice sekreterare: Elvira Lönn 
 
Justerare: Sabina Johansson (suppleant i föreningens styrelse som representant för US) + 
ordförande  
 
Kassör: Sabina Johansson  
 
Firmatecknare: Lars Johansson  

 
Ledamöter: Linea Kinnunen, Elvira Lönn, Isabella Petersson Vinkler, Alva Virmalainen och Elvina 
Emanuelsson  
 
Suppleanter: Stella Altieri, Maya Thorsson och Julia Hedenberg  
 
Vi har haft 7 st protokollförda styrelsemöten varav några via teams.  
Under våren var det trögt med aktiviteter då Coronan var stor men under hösten kom vi igång med 
våra aktiviteter.  
 
 
 
 
Vi har sålt en hel del ridborgarmärken under året både på lektionerna men även på olika 
märkestagningar. Kvinnorörelsen med Anna Roos har varit på en del märkestagningar på 
ridskolan. Det var ca 70 som kom och testade på att rida från kvinnorörelsen.  
Vi har även haft en ridborgarvecka. Då var 3 st i US på varje lektion så att man fick ta märket.  
Vi kom på 14:e plats i Sverige och vann också ett cavaletti paket för vårat engagemang från 
svenska ridsportförbundet. Vi sålde totalt 235 st ridborgarmärken.  
 
  Vi har även haft en del barnkalas. Då har man fått möjligheten att ha sitt egna kalas på ridskolan. 
Man har fått rida, mysa i stallet fika och även göra en egen aktivitet som tex en käpphäst hoppning. 
Det har varit uppskattat utav de som varit med.  
 
Vi har även sålt Lullu och Fnugg då de inte passade i verksamheten. Det som var bra var att vi 
köpte ponnysarna för samma pris som vi sålde dom för så plus minus noll.  
 
Vi anordnade en hästens dag.  
Dagen började genom en clear round tillsammans med ridskolan. Efter hade vi ponnyridning och 
samtidigt en käpphäst hoppning samt loppis. Käpphästhoppningen var sponsrad av agria och vi 
fick små rosetter av dem. Det var en mycket uppskattad dag och det förekom mycket folk. Under 
ponnyridningen sålde vi även ridborgarmärken. Under hela dagen kunde man köpa fika och lunch.  
 
Under hösten införde vi att för varje aktivitet så hade vi en kommitté/sektion. Det gjorde arbetet 
mer strukturerat.  
 
En del i US var på en kick off utanför Halmstad, då vi blev visade travhästar och fick ställa frågor. 
Vi pratade även med Ellen Hidgård som har varit ordförande i en ungdomssektion. Ellen har också 
varit med i dressyr landslaget.  



 

 

 
Vi har anordnat en halloween kväll. Det bjöds på godis fika och var bland annat en spökrunda.  Var 
uppskattat utav de som var med.  
 
US hade en eftermiddag då vi julpyntade hela stallet, Bosse och satte upp granar.  
 
Vi har anordnat en julshow. Det var fulla läktare och uppskattat. Vi hade det årliga luciatåget, 
gymkhana, föreningens styrelse mot US styrelsen, presenterade årets ridskolehäst mm.  
 
Vi har också köpt en ponny Inga. Hon är en d-ponny och 11 år. Hon funkade i verkligheten i början 
tills personalen märkte en liten snuva i ena näsborren. Hon blev isolerad från andra hästar. 
Drabbade däremot inte ridskolan men för de som ville komma in och ut fick inte det. Efter hon blev 
frisk öppnade verksamheten. Hon blev sedan halt och vi bestämde att vi ska byta henne mot en 
annan häst hos försäljaren.   
 
Vi deltog i en ponnyridning vid julmarknaden i Hylte. Vi åkte dit med tre hästar Nisse, Anastasia 
och Pricken. Alla skötte sig suveränt och det blev en lyckad dag. Vi sålde då ridborgarmärken även 
om tävlingen redan hade avslutats. Det gjorde av vi sålde slut på de märken vi hade kvar från 2021 
men också blev av med tidigare år. Vi tjänade 2700kr på att vara där och anordna ponnyridning. 
Alla barn blev glada och vissa sa även hur man börjar rida på ridskolan.  
 
 
Elvira Lönn och Gurlie Holmgren har påbörjat ULK utbildning strax innan jul. ULKen förekommer 
under tre helger med övernattning. En i december, en i januari och en i februari. Det var en lärorik 
och kul helg. Vi fick även med oss en vi i stallet låda. Den kan vi använda oss utav vid aktiviteter 
och liknande. Det finns lekar som håller ihop gruppen men också frågekort. Vi fick också två 
planscher och ledstjärnorna. Det satte Gurlie upp i stallet. 
 
Vi har också haft ett möte med dus (distriktets ungdomssektion). Det var intressant. Vi pratade om 
vad vi har gjort för aktiviteter under året och vad vi kommer att anordna. De gav oss även lite tips 
på hur vi kan sånas mer och så vidare.  
  


