
Verksamhetsberättelse för Ungdomssektionen, Arvika Ridklubb 
2022 

 

Ungdomssektionen har under 2022 bestått av ordförande Idun Mellbin, Selma 
Hebeisen, Maja Kisterud, Julia Kobierska, Emilia Ekström, Novalie Axelsson, 
Alexandra Nilsson, Wilma Hansson, Vanessa Stanek och Villemo Aspetorp.  

 

 

Ungdomssektionen (US) har under året fungerat bra. Samarbetet har fungerat till en 
viss del och styrelsearbetet har fungerat bra.  

 

 

Möten 
Under året har US haft 9 möten under året.  

 

 

Aktiviteter  
Under året har US planerat och genomfört följande aktiviteter: 

 

 

Påskövernattning 15-16 april: Barnen var ute i skogen och letade påskpåsar med 
godis i vilket var väldigt uppskattat. Därefter var vi hungriga och åt pizza som barnen 
tyckte om väldigt mycket. Efter det lekte vi i lilla ridhuset och hoppa käpphäst hinder. 
När vi kom tillbaka var det godis och till slut nattning. Natten gick bra och på 
morgonen åt vi frukost och städade tillsammans.  

 

 

Käpphästtävling 19 juni: Vi hade en käpphästtävling där barnen fick hoppa sina 
käpphästar och få pris. Vinnarna i klasserna fick varsin rosett och de övriga fick 
klubba och festis.  

 

 

Käpphästtävling på Gammelvala 23 juli: Vi blev inbjudna att ha käpphästtävlingar 
och lek på Gammelvala där man fick låna eller hoppa sina egna käpphästar. Det var 
väldigt uppskattat och alla fick Festis och vinnarna fick rosett. 

 

 

Skötarkurs 28 augusti: Vi gick igenom hur man är skötare. De nya skötarna fick 
hästar. Under höstterminen har vi haft stallhäng där skötarna träffas och fikar. 

 

 

Käpphästridläger 16-17 september: Barnen fick rida terräng, dressyr och hoppning 
med deras käpphästar. Vi hade även pyssel och fika. Vi åt pizza tillsammans och 
sedan var det nattning. På morgonen avslutade vi med frukost och tävlingar där 
föräldrarna fick titta på. 

 

 



Halloweenkväll 28 oktober: Barnen fick köttfärssås och spagetti. Efter det gick vi ut 
till den läskiga skogen där barnen sprang och skrek. Det var väldigt lyckat och alla 
blev skrämda och nöjda. Efter det var kvällen slut. 

 

 

Käpphästtävling 18 november: Vi hade en käpphästhoppning i lilla ridhuset där alla 
fick pris och föräldrar fick kolla på. Det var väldigt mycket det med. 

 

 

Käpphästkadrilj till julshowen 3,4 och 10 december: Barnen övade till julshowen 
och det blev en väldigt fin kadrilj till slut.  

 

 

Julshow 11 december: Kadriljen gick jättebra och alla var nöjda. Väldigt söta tyckte 
publiken. 

 

 

Instagram: Under året har vi lagt ut info om våra aktiviteter och liknande.  

 

 

Under året har Idun, Selma, Julia och Maja utbildats till ungdomsledare. 

 

 

Vi vill tacka alla som har stöttat och hjälpt oss under året. Tack till alla 
medlemmar som har deltagit i vår verksamhet.  

 

 

Ungdomssektionens styrelse 2022 
 


