BUS årsberättelse 2021

Käpphästhoppning
Den 20 februari höll vi i en lyckad käpphästhoppning. Ekipagen var i grupper om 4 då
corona restriktionerna var kvar. En lyckad dag trots kylan.

Käpphästhoppning II
En månad senare den 28 mars höll vi i ännu en uppskattad käpphästhoppning. Denna
tävling hade vi inte endast vanliga hopphinder utan blandade in Working Equitation
hinder såsom en bro och slalom.

Agria Käpphästhoppning
Tre månader senare, den 18 juni, höll vi i ännu en käpphästhoppning men denna gång
i samarbete med Agria Djurförsäkring. Per start skänktes 10 kr till barncancerfonden,
totalt fick vi ihop 28 starter, alltså 280 kr. Det var varmt och fint väder, vi var ute på
utebanan vilket innebar att vi kunde ha större grupper. Vi bjöd de duktiga ekipagens
föräldrar på kaffe och hade en trevlig stund
tillsammans.

Målning under året
Under 2021 har vi målat en rad olika saker, allt ifrån en helrenovering av utsidan på
klubbstugan till nya käpphästhinder, hjälpt till att måla sargen i ridhuset, 2 nya hinder
samt påfyllnad av bommar till andra hinder. Fräschat upp tävlingsmaterial såsom
krattor och olika mätverktyg m.m.

Ridläger
Den 25-27 juli höll vi tillsammans med Anna Johansson och Camilla Olsson i ett
vanligt ridläger där deltagarna fick ta med egen/lånad häst. Vi hade 6 stycken
deltagare. Dem blev tränade utav Ann-Louise Gustafsson, Maria Kinhult och Julia
Jensen. Vi hade kul tillsammans med barnen, vattenkrig, myskvällar, lekar,
övernattning, teori, bangång och riktig pay & jump mm.

Käpphästläger
Den 27-28 augusti hade vi vårat läger. 13 härliga barn anmälda, vilket innebar mycket
bus, skoj och lek. Vi bjöd på god mat och dryck, träningar med käpphästarna,
hopptävling, uteritt, 5 kamp, pyssel och spökvandring som avslutning på kvällen.

Terräng-Käpphästhoppning
I samband med Sugar Cup finalen på Baldersnäs höll vi i en käpphästhoppning där vi
hade olika terränghinder blandat med vanliga. Det var en lyckad dag med många
deltagare. Vi hade med oss våra stora röda BUS rosetter som dom fick efter en fin
runda. En hund deltog även vilket vi tyckte var kul.

Käpphästhoppning på sommarlovsvagnen
Wilma, från BUS, jobbade på sommarlovsvagnen under hela sommaren. En dag var
käpphästhoppning som aktivitet på schemat. Det var många som kom och deltog
under dagen. Det fina vädret lockade många till stranden och det ledde till att flera
barn, även några vuxna, kom bort till vagnen och provade att hoppa.

BUS Pay&Jump
Den 3 augusti höll BUS i årets sista Pay&Jump. Det var en lyckad kväll och antalet
anmälningar slog rekord för alla sommarens Pay&Jumper. I café Bettet bjöds det på god fika
och mat.

Besök på Grevlunda
Den 7 augusti åkte BUS iväg ner till Skåne hem till Peder Fredricson. Madelene Nord jobbar
som hästskötare där och hon visade oss runt. När vi kom dit började vi med att kolla på OS i
hoppning och det svenska laget vann. Sedan fick vi se stall, hästar, ridbana, ridhus, ridvägar
mm. Detta besök var väldigt lärorikt. På kvällen åt vi mat på resturang och efter det åkte vi
till Kivik och gick på promenad längst med stranden/musteriet. Dagen efter åkte vi på ett nytt
studiebesök, denna gången var vi på Flyinge Kungsgård och fick se på alla olika stall,
ridbanor, ridhus, naturbanor och galoppbanor m.m. Efter det åkte vi hemåt igen och var nöjda
efter en rolig, lärorik och nyttig resa där vårat gäng också fick en chans att komma varann lite
närmre.

Trots corona och alla dess negativa medföljder har vi haft ett bra, lyckat och
händelserikt år. Vi som grupp har lärt känna varandra väldigt bra vilket har lett till
grymt teamwork. Utöver att lära känna varandra så har vi också kommit närmare de
yngre i klubben och tar åt oss av deras tips till aktiviteter m.m. Nu blickar vi fram
emot ett minst lika roligt 2022 med fler läger, tävlingar och andra aktiviteter.

