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Förord 

Vilket fantastiskt 2019 vi har haft i Brus! Året flög förbi och nu väntar ytterligare ett år med Brus 

framför oss. Vi i styrelsen har lärt oss mycket under årets gång och vi har mött både framgångar 

och motgångar, men vi har alltid försökt möta detta på bästa sätt och fortsätta stå straka som 

styrelse. Vi hoppas att alla ni fantastiska brusare också har haft ett toppen år i stallet och att vi nu 

gör 2020 till ett lika bra år. BRUS styrelse finns till för att främja gemenskapen i stallet och 
under året har vi lagt extra fokus på bättre relationer över generationsgränserna. För trots 
att vi har en riktigt, riktigt bra gemenskap i stallet finns alltid saker att förbättra för att alla 
ska trivas. Vi tycker att de är viktigt att alla kan känna sig trygga i stallet och att barn och 
ungdomar litar på oss som ledare. Därför har vi under möten tagit upp just frågor kring 
kamratskap och den sociala miljön i stallet, hur det är i stallet för tillfället. Under året som 
gått har väldigt många barn inte bara klivit över tröskeln till stallet, utan också varit med på 
många av våra aktiviteter. Alla tycker olika saker är roligast, vissa uppskattar tävlingarna 
mest, övernattningar eller shower, medan andra kommer för gemenskapen, men en sak har 
vi alla gemensamt – kärleken till hästarna. Detta år har vi haft många nya ansikten på våra 
aktiviteter vilket är superroligt och även många fler deltagare än vad vi haft tidigare år. Så 
jag hoppas att alla känner sig trygga med BRUS vid sin sida och att vi unga i föreningen 
fortsätter ha så roligt tillsammans. Vi ses i stallet! 
 

 
Mvh Linnea Widstrand  
Brus ordförande 2019 

 
 

 
 



BRUS STYRELSE 2019 
 

 
                      

   
 

Linnea Widstrand Matilda Davidsson Katarina Widstrand 

Ordförande Vice Ordförande Ledamot 

 

Sofia Lynghaug Sandra Niva Kjellvinger Selma Irme 

Ledamot Ledamot Suppleant 

 

 
Emelie Gårdefeldt 

Josefin Duvsten 

Adjungerade hösten 2019 

 
Kickan Sjözing 

Stora styrelse representant 

 
Helena Johansson 

Ridskole representant 

 

 

Teresia Österberg Elin Sigemo 

Suppleant Suppleant 

 

 
Avgick våren 2019 

Hanna Johansson, Tilda Toresson, Ebba Frösslund 



    

Vad är BRUS 

BRUS är en förkortning av Botkyrka Ridsällskaps UngdomsSektion och till den 

hör automatiskt alla som är under 26 år.  

BRUS – Styrelse är en vald styrelse som blivit utsedd under årsmötet som 

uppgift har att: 
• Skapa kamratskap mellan barn och ungdomarna i stallet. 

• Bereda alla ungdomars möjlighet att utöka sina kunskaper om hästen genom att 

anordna kurser och andra aktiviteter. 

• Anordna aktiviteter, minst 1 varje månad. 

• Låta barnen komma med egna förslag till aktiviteter. 

• Ge medlemmarna möjlighet till kurser både på, med och utan häst för att öka 

kunskapen och känslan för hästen. 

• Att utbilda och motivera de yngre medlemmarna till att överta ansvaret när de 

äldre slutar. 

BRUS bildades 1969 i syfte att engagera ungdomarna i klubben. Från början 

drevs BRUS av en informell styrelse, dock med protokollförda 

sammanträden. Från 1985 har BRUS blivit en ungdomssektion med egna 

stadgar.  

            Detta innebär bland annat att:   

BRUS skall drivas av en vald styrelse, som skall hålla protokollförda 

möten.  

Ungdomssektionen ska ha en egen kassa (dvs. egen ekonomisk förvaltning), 

men redovisar inom BRS. 

Varje år ska BRUS hålla årsmöte, där ordförande och övriga ledamöter väljs på 

ett eller två år. Styrelsen ska då också avlägga sin ekonomiska rapport, samt 

redovisa sin årsberättelse.  

Under årsmötet har samtliga under 26 rösträtt. 

 

        
                       

 

 
 



Julshow 

Som varje år anordnade vi i brus-styrelse Årets Julshow. Årets Julshow blev ännu en gång 

väldigt lyckad. Det bjöds på allt från en fartfylld maskeradhoppning, till 5 - Kamp mellan 

styrelsen och publiken, en magsik spegelritt med våra fina ridskolehästar och självklart delade 

vi ut lite priser.  

Inledningnummer: 

Som varje show så inleds showen genom att pegasus kommer in i full gallop och 

hälsar publiken välkomna.. Detta år fick vi finbesök utav våran gamla 

ridskolehäst Ivanhoe. Som för några år sedan pensionerades och flyttade ut till en 

gård. Men som tur är så fick vi låna honom utav hans nya ägare som såklart ville att 

han skulle få visa upp sig igen för alla elever. Under detta nummer hade vi även 

hjälp utav Anna Davidsson som så snällt ställde upp och red. 

 

Luciatåg: 

Sedan var det dags för det årliga luciatåget där ridskolehästen Uno tog täten tillsammans med 

årets lucia Emma Öqvist, tätt därpå alla tärnor och tomtar på ridskolans ponnysar och hästar. 

Det var ett stämningsfullt luciatåg som bjöd på sång och satte in publiken i julstämning. 

 

BRUSS vs Publik:  

Traditionen från förra årets show fick leva vidare och vi hade återigen ett nummer 

där publiken fick komma ner och möta några styrelsemedlemmar från Brus-styrelse. En tuff 

utmaning som detta år fick… PUBLIKEN som vinnare.  

Det de fick mötas i var: 

Dragkamp 

Slalom med ägg på sked 

Skottkärrerace med ögonbindel 

Norsk fylla 

Balansgång 

 

Årets: 

Som utses av medlemmarna på Botkyrka Ridsällskap genom en röstning i stallet. 

Ponny: Banjo 

Häst:  Queen 

Privathäst: Anells Miracle (Mirre) 

Hund: Messi (Ägs utav Linda Holmqvist) 

Anders Minne: Emma Öqvist 

Skötare: Molly Rudström 

 

 

 

 

 

 

 



Maskeradhoppning: 

Det mest fartfyllda numret under showen är ju såklart maskeradhoppningen där vi 

hade besök av allt från Anna och Elsa i frost till kryddan salt och peppar. 

Medverkade gjorde Rebecca Lindroth, Caroline Brattberg, Amanda Ribbing, Linnea 

Älgamo, Anna Göransson, Mika Andersson, Nellie Bolin, Emelie Misiura. 

Vi tackar dom väldigt mycket för att dom ställde upp och hoppade. 

 

Spegelritt: 

Under showen fick vi denna gång se ett fint dressyrnummer utav: Anneli Elfsö¸ 

Johanna Carlsson, Elin Pedersen och Carina Petterson som fint visade upp våra 
ridskolehästar under mörker med ljusslingor på hästarna.  

 

Käpphästkadrilj:  

Vi fick se ett väldigt fint nummer utav stallets barn som visade upp en kadrilj 

ridandes på käpphästar där de red en bana som Sabina hade satt ihop.  

 

Tomteparad 

Sedan avslutade vi hela showen med att ha våran tomteparad där alla deltagare från showen 

kommer in och tackar för en trevlig kväll och kastar upp godis på läktaren.  

 

Vi vill tacka Lindth Choklad och K9 för det fina priserna till vårt lotteri.  

Vi i BRUS vill skicka ett stort tack till alla er barn, föräldrar, funktionärer och deltagare som 

var med och deltog under showen. Utan er hade det aldrig funkat.  

Ett stort tack till all publik som ville komma och kolla och även ett extra stort tack till våran 

konferancier Therese Kristensen som ställde upp och hjälpte oss. 

Vi hoppas att vi ses nästa år igen! 

 

 
  

                                           



Aktiviteter 2019 

BRUS-KAMPEN: Vi började året med en aktivitet som Matilda och Kattis hade kommit på, 

dom två gick ULKEN och hade som uppgift att genomföra en aktivitet. BRUS-KAMPEN var 

en lärorik och rolig aktivitet som verkade vara uppskattad.  

 

FILM OCH SPEL KVÄLL: En riktig myskväll med spel, film, godis, snacks och läsk. 

Riktigt lyckad aktivitet och så kul att så många ville vara med. 

 

MUMS MUMS ÄTARTÄVLING: Traditionell aktivitet med mycket magont och kladdiga 

tävlande. Lika rolig aktivitet varje år! 

 

RYKTTÄVLING: Slutet av mars är en lerig månad så då 

behöver man rykta extra noggrant på våra fina ridskolehästar. 

Varje år är det lika roligt att se hur duktiga alla är!  

 

PÅSKÄGGSJAKT: Varje år kommer godissugna tävlare, 

som alla vill hitta det stora påskägget fullt med godis. Alltid 

en rolig aktivitet med många anmälningar.  

 

PÅSKÖVERNATTNING: Så kul med alla som kom, vi 

började kvällen med en påsk runda där det var 5 olika 

stationer man skulle klara av, sen blev det BRUSS favoritmat 

TACOS! Efteråt lekte vi i ridhuset, åt marängsviss och 

avslutade kvällen med en film.  

 

HÖJDHOPPNING: Vi i styrelsen blundar när ni hoppar över dom höga höjderna. Modiga 

tävlande utan skador och tävlingen slutade bra! 

KÄPPHÄSTTÄVLING: Det gjordes upp i stilhoppning och tidshoppning vi fick träffa 

många fina ekipage. Vi hade väldigt tur med vädret solsken 

hela dagen och alla fick pris! 

 

FÅNGARNA PÅ SKRÄVSTA: En rolig aktivitet med 

många kluriga utmaningar och mycket skratt. 

 

SOMMARAVSLUTNIG: En mysig avslutning med lekar 

och korvgrillning. Vi träffade många medlemmar som ville 

vara med att avsluta vårterminen med oss. Vi hade förutom 

korvgrillning även 5-kamp, brännboll, och roliga lekar.  

 

KÄPPHÄST LÄGER: Första gången vi hade ett käpphäst 

läger på BRS! En väldigt lyckad aktivitet med många fina 

hästar och duktiga ryttare. Lägret på gick under 3 dagar med övernattning. Alla käpphästar 

fick en egen box och tillgång till hage. Vi hade dressyr, hopp och terräng-träning. Sista dagen 

hade vi uppvisning för föräldrarna i form av dressyr och hopp-tävling. Så rolig och lyckad 

aktivitet.  

 



STALL KM: Det är alltid kul att se hur duktiga alla är på att ta hand om våra fina 

ridskolehästar. Inte bara när det gäller borstning utan även mockning, putsning mm. Så 

populär aktivitet med mycket anmälningar.  

 

LEKDAG: En dag med bara lek, vi i BRUSS älskar att leka lekar så vad passar inte bättre än 

en lekdag? Så rolig aktivitet.  

 

TACOMYS: Som sagt är BRUSS favoritmat TACOS, så varför inte ha ett tacomys? Det var 

en aktivitet som riktade sig mot dom äldre ungdomarna i stallet så vi hade åldersgräns på den 

aktiviteten.  

 

HALLOWEENÖVERNATTNING: En av 

de roligaste aktiviteterna på året tycker vi i 

styrelsen. En otäck aktivitet med många rädda 

ungdomar. Eftersom aktiviteten är så otäck så 

är det åldersgräns på aktivitetens. Som 

tradition så får alla gå en spökrunda i skogen 

och bli skrämda. Alltid en lyckad och rolig 

aktivitet.  

 

HALLOWEENDISCO: Är en aktivet utan 

åldersgräns. En kväll med musik, dans, lekar, 

snacks och snygga utklädningar. Vi delar ut 

pris för bästa utklädande, en väldigt rolig och 

uppskattad aktivitet.  

 

CLINIC MED LENNART GUSTAVSSON: Vår första clinicen som vi höll i, så kul att se 

så många som kom och deltog i clinicen. Vi bjöd in Lennart Gustavsson som är 

exteriördomare och kan mycket om hästens exteriör. Så lärorik och bra clinic. Väldigt lyckad 

och intressant aktivitet. 

 

KÄPPHÄST KM: Nu avgjordes KM i käpphästhoppning det var en riktigt rolig aktivitet och 

det var så kul att se så många deltagare men även föräldrar, vänner och släktingar uppe på 

läktaren.  

 

PEPPARKAKSHUSTÄVLING: Vår sista aktivitet för året riktigt mysig aktivitet med en 

riktig julkänsla. Det blev riktigt snygga och fina pepparkakshus, med många deltagare.  

 

                                                                                                                                       



Löften inför 2020 

- Genomföra roliga aktiviteter varje månad för alla åldrar  

- Utveckla käpphästverksamheten på anläggningen 

- Fortsätta vårt arbete med ekonomin 

- Fortsätta vårt arbete med att skapa en god miljö i stallet 

 

 

                     
                                                             

           
          

            
 



Året som gått 

Året började som vanligt med ett årsmöte där det bjöds på alla brusarnas favoriträtt 
nämligen tacos! På årsmötet valdes 3 nya brusare in vilket var superkul. 
 
Februari månad flög förbi med några nya aktiviteter vi inte haft tidigare såsom brus-
kampen och spel & filmkväll. Februari månad erbjöd även nya kunskap för oss i 
styrelsen då vi bland annat blev inbjudna till Patrik Kittels och Lina Dolks clinic på 
Djursholm men också att två av våra styrelsemedlemmar blev färdig utbildade 
ungdomsledare vilket var riktigt kul! 
 

I mars var det dags för den årliga kickoffen för styrelsen. Syftet med vår kickoff för i 
år var att komma varandra närmare och lära känna varandra ännu bättre. Vi 
bestämde oss därför för att åka till Boda Borg där det krävs ett riktigt bra samarbete 
för att kunna klara av de olika rummen. Det var en riktigt rolig dag där vi lärde känna 
varandra ännu lite till och i slutet utav dagen gick hälften av styrelsen ut som lyckliga 
vinnare. 
 

Vi hade massor av roliga aktiviteter under vårterminen och den allra sista blev såklart 
den årliga sommaravslutningen. Sommaravslutningen blev som vanligt lyckad och 
det bjöds på mycket skratt blandat med lekar. 
 

Vi började höstterminen redan i augusti med att få in två nya styrelsemedlemmar 
efter att vi behövt säga hejdå till tre andra styrelsemedlemmar innan sommarlovet. 
Med nya medlemmar tog vi oss an den hektiska höstterminen där vi höll i både små 
och stora aktiviteter såsom halloweenövernattningen och julshowen men även en 
clinic för första gången någonsin. Vi testade även att ha en helt ny aktivitet nämligen 
käpphästridläger där det var en tre dagars aktivitet. Där byggde vi upp boxar till 
käpphästarna och självklart en sommarhage. Vi hade lektioner i både hoppning, 
dressyr och terräng samt olika teorilektioner och avslutade ridlägret med en stor 
tävling. En mycket lyckad aktivitet som vi hoppas kunna anordna igen. Som vanligt 
blev halloweenövernattningen och julshowen en succé. Clinicen med Lennart 
Gustavsson blev även den uppskattad vilket var kul att få höra. 
 

Året som gått har varit lärorikt för BRUS-styrelse men även fyllt med roliga aktiviteter. 
Vi i BRUS-styrelse vill därför tacka er medlemmar som deltar under våra aktiviteter 
och som bidrar till en bra stämning i stallet eftersom utan er hade BRUS inte funnits. 
Vi tackar för året som gått och hoppas att 2020 blir lika roligt! 
 
 

Vi ses! 
 

 


