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Ännu ett år har passerat och jisses vilket år 2021 har varit. Pandemin
har precis som 2020 präglat 2021 och kommit med en del med- och
motgångar. Stallet var stängt större delen av året vilket fick oss att
tänka - hur kan vi behålla och förbättra gemenskapen bland unga i
föreningen nu när vi inte kan ha aktiviteter? Våra sociala medier blev
svaret. Med större fokus på våra sociala medier fick vi lära oss att det
tyvärr inte är det bästa klimatet bland föreningens ungdomar på
sociala medier. Med det sagt hoppas vi i styrelsen att alla barn och
ungdomar i stallet är medvetna om att även när BRUS styrelse inte
anordnar aktiviteter finns vi tillgängliga. Vi är bara ett meddelande i
från om man vill prata, umgås eller ställa frågor. Det är okej att prata
med oss om exakt vad som helst.

Minst sagt, 2021 har varit ett händelserikt år och jag vet att 2022
kommer bli minst lika händelserikt. Vi har några ess kvar i rockärmen
och jag hoppas ni se fram emot dem. Ett av de involverar käpphästar..
men det får ni veta mer om under 2022. 

Vi ses i stallgången!
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BRUS är en förkortning av Botkyrka Ridsällskaps UngdomsSektion och till den hör automatiskt
alla som är under 26 år.

• 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.
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 BRUS – Styrelse är en vald styrelse som blivit utsedd under årsmötet som uppgift har att:

Vad är BRUS?



Aktiviter 2021

På grund av Covid-19 kunde vi ej genomföra aktiviteter tidigare under
året men tur var det att restriktionerna lättades i lagom tid till vår årliga
halloweenövernattning. Många rädda ungdomar var på plats för årets
mest otäcka aktivitet. I och med att den är så pass otäck så är det en
åldersgräns på aktiviteten. Vi bjuder även på tacos och andra godsaker
och såklart har vi även vår spökrunda i skogen som alla får gå och bli
skrämda. Det blev en lyckad och rolig första aktivitet för året.
   

HALLOWEENÖVERNATTNING:

Denna aktivitet är utan åldersgräns. En kväll fylld med musik, dans, lekar,
snacks och såklart snygga utklädnader. I år bjöd vi även på tacos som är
styrelsens favorit. Vi delade ut pris för bästa utklädnad. Aktiviteten blev väldigt
uppskattad och rolig.

HALLOWEENDISCO:

Denna aktivitet är en riktig lagtävling där ungdomarna i sina lag får leta efter olika
ingredienser runt om på anläggningen till en tårta. Detta med hjälp av gåtor som
de fått för att kunna hitta ingredienser till sin tårta. Laget med finast och mest
välsmakande tårta vinner. Även denna aktivitet blev mycket uppskattad och rolig.

TÅRTJAKT:

Skötarkursen är en kurs som håller på i ca 3 veckor och sedan leder till att man
får bli skötare på en ridskolehäst eller ponny. Då ska man putsa rent
utrustningen, hålla rent i boxen men också borsta och mysa med sin sköthäst. 

SKÖTARKURS:

Det anordnades ett kval i käpphästhoppning för att få tävla på Friends Arena
under Stockholm International Horse Show helgen och självklart vill vi vara
med! Vi tog med några barn till tävlingen och hade väldigt kul med deras fina
käpphästar som hoppade superbra. 

KÄPPHÄSTHOPPNING KVAL TILL FRIENDS:

Som sagt är BRUSS favoritmat tacos och varför då inte ha en tacokväll? Denna
aktivitet är det ingen åldersgräns på. Under kvällen leker vi lekar, spelar spel,
äter snacks och bara umgås. En riktigt mysig aktivitet för att lära känna
varandra ännu lite bättre.

TACO-KVÄLL:

Årets sista aktivitet blev en pepparkakshustävling med mycket julkänsla och
mysig stämning. Det blev riktigt fina pepparkakshus och laget med finast hus
vann ett juligt pris. Max antal lag var anmälda och det blev en riktigt mysig och
lyckad aktivitet.

PEPPARKAKSHUSTÄVLIG:



Löften inför 2022

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    
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Året började lite annorlunda detta år då vi var mitt uppe i en pandemi så vi fick starta året med ett årsmöte
där vi för första gången fick köra ett digitalt möte som lyckligtvis fick ett bra resultat där vi kunde välja in 6 nya
brusare vilket var superkul.
Under hela våren så fick vi tyvärr inte ha aktiviteter i stallet pga restriktionerna som var då. Vi löste det genom
att i Februari först rullade alla presentationer på oss i styrelsen ut på sociala medier för att sedan under Mars
och April bestå av att det vloggades på sociala medier av oss brusare. En mycket uppskattad lösning och inte
minst Elin och Teresias mukbang dem bjöd på. 

Under Maj anordnade BRUS en poängjakt på Instagram som var en lösning på att vi inte kunde ha aktiviteter
vilket ändå togs emot som en bra lösning. 
Under Juni måndag lyckades BRUS äntligen att få träffas tillsammans för första gången sedan årsmötet och vi
hade en kick  off bestående av att äta pizza, glass och ha vattenkrig vilket gjorde att vi fick lära känna varandra
ännu bättre. 

Vi började höstterminen  i augusti där vi inte riktigt visste hur denna termin skulle se ut. Augusti och
September rullade på väldigt fort och helt plötsligt var det Oktober och nu var det äntligen dags för oss att få
ha aktiviteter igen så vi började med att ridskolan hade en föreläsning angående näthat där vi i BRUS var med
och hade en liten roll. Sedan var det dags för den årliga halloweenövernattningen som var uppskattad av alla
modiga deltagare som vågade gå den läskiga rundan i skogen och även det årliga halloweendiscot var lika
uppskattat det med. Sedan flög November på med en skötarkurs där vi fick ett helt gäng nya skötare i början
av December. Detta år var det även dags för en helt ny aktivitet, nämligen käpphästhoppning i mall off
Scandinavia med chans att få hoppa inte på SIHS på Friends arena där vi hade sån tur att en från Botkyrka
fick tävla. Vi har även under året fått skicka 2 från styrelsen på FULK (förberedande ungomsledarkurs) vilket
har varit väldigt roligt. 

Året som gått har varit lärorikt för BRUS-styrelse då vi fått ställa om väldigt mycket 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 utan er hade BRUS inte funnits. Vi tackar för året som gått och hoppas att 2022
blir lika roligt!

Vi ses i stallet! 

Året som gått 


