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Förord 
Verksamhetsåret 2008 har i mycket kännetecknats av 
styrelsens arbete med frågan om en nöjespark till 
granne. Månatliga träffar med kommunens före-
trädare och även några gånger med politiker hjälper 
oss att följa processen dock utan något större 
inflytande på resultatet hittills. Det positiva är att 
kommunen är mycket välvilligt inställd till 
ridverksamheten hos BRS men kanske underskattar 
problemen med att kunna bibehålla en utvecklingsbar 
ridverksamhet i ett läge där området exploateras för 
andra ändamål. I senare diskussioner finns även ett 
flyttalternativ med på något längre sikt. Något som 
kan bli aktuellt framför allt om ny vägdragning 
(anslutning till E4/E20) med trafikplats och 
utbyggnad för industrietableringar blir verklighet. 
BRS har under året överklagat kommunfullmäktiges 
godkännande av ramavtalet mellan Botkyrka 
Kommun och Familjen Lindgren AB med hänvisning 
till att det inkräktar på ett redan befintlig avtal mellan 
BRS och Kommunen. Länsrättens utslag i frågan 
kommer under början av 2009. Styrelsen, liksom 

många andra engagerade i frågan, jobbar oförtrutet 
vidare för att uppnå en för BRS och ridverksamheten 
i området så bra lösning som möjligt! 

Under året har underhållsarbetet på anläggningen 
fortsatt enligt den underhållsbesiktning som utfördes 
2007 och den efterföljande uppgörelse vi har med 
kommunen. Bl.a. har stora stallet fått nya boxar 
installerade. Några restposter finns och ett förslag till 
underhållsplan 2009 inkluderande dessa har över-
lämnats till kommunen. 

Något nytt avtal med kommunen som bl.a. reglerar 
underhållsarbetet på anläggningen har vi inte rott i 
hamn under året. Vi arbetar med kommunen utifrån 
en pragmatisk samsyn på underhållsfrågorna tills 
vidare och där har kommunen på ett förtjänstfullt 
sätt tagit sin del av bördan. 

Genom ett utmärkt arbete av vår personal, där flera 
svårigheter har kunnat pareras, har ridverksamheten 
hållits på en hög nivå vilket också avspeglat sig i en 
ekonomi i balans 2008.    
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Föreningen 

Styrelse 
Styrelsen, som under verksamhetsåret haft 13 protokollförda möten och i tillägg till dessa ett antal verksamhets-
utskotts- och personalutskottsmöten, har haft följande sammansättning: 

Christer Lindberg, ordförande  

Sonny Hellberg, vice ordförande  

Anna-Lena Hagel, sekreterare  

Mats Andersson  

Sanna Andersson  

Mischa Johansson  

Kerstin Karlsson  

Lena Skjödt, 1:a suppleant 

Ghita Bärlund, 2:a suppleant 

Alexander Gleisner, 3:e suppleant 

Pia Schörling, 4:e suppleant 

Elin Andersson, BRUS-representant 

Josefine Ronquist, BRUS-suppleant 

Anna Rydén, adjungerad från Tävlingskommittén 

Linda Holmqvist, adjungerad verksamhetsledare 

Elisabeth Braun Ramnitz, adjungerad stallchef och 
utbildningsansvarig 

Revisorer 
Revisorer under verksamhetsåret har varit Annika 
Andersson och Rikard Moosberg, godkänd revisor. 
Revisorssuppleanter har varit Åsa Edwardsson och 
Erika Svensson, auktoriserad revisor. 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Yvonne 
Keskiaho, Karl-Johan Synnerdahl och Annica Ron-
quist (sammankallande). 

 

Medlemmar 
Under 2008 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 807 
medlemmar som har erlagt medlemsavgift. Medlem-
mar inklusive hedersmedlemmar: 

 Män Kvinnor Totalt

Medlemmar 0–6 år 4 41 31

Medlemmar 7–12 år 10 248 241

Medlemmar 13–20 år 6 188 195

Medlemmar 21–25 år 4 86 69

Medlemmar > 25 år 56 164 251

Hedersmedlemmar 14 4 18

Totalt 95 731 825

Medlemsavgiften har under 2008 varit 250 kronor för 
seniorer, 150 kronor för juniorer och 450 kronor för 

familj. Familjemedlemskap innebär medlemskap för 
samtliga familjemedlemmar, oavsett ålder, så länge 
dessa bor på samma adress. 

I ditt medlemskap får du förutom en fin gemenskap i 
klubben, tidningen Häst & Ryttare utgiven av 
Ridsportförbundet, möjlighet att tävla för klubben 
och medverka vid olika arrangemang vid BRS. Efter-
som även en olycksfallsförsäkring ingår i medlems-
avgiften måste alla som har en plats i någon av rid-
skolans ridgrupper vara medlem. 

Fr.o.m. januari 2005 faktureras alla medlemsavgifter 
till de aktiva ridskoleeleverna i samband med ridav-
gifterna för vårterminen. Medlemmar som inte rider 
på ridskolan uppmanas att lösa medlemskap på stall-
kontoret eller via bankgiro. 

Hedersmedlemmar 
Jane Blomberg 

Göran Carlberg 

Monica Carlberg 

Sonny Hellberg 

Ulf-Håkan Jansson 

Jan Karlström 

Bertil Kersfelt 

Christer Lindberg 

Ove Samuelsson 

Ture Samuelsson 

Torbjörn Steiner 

Kerstin Strand 

Sven Olof Strömqvist 

Ulf Stålborg 

Roland Wahlberg 

Gunilla Enänger 

Kenneth Lynghaug 

Torgny Wännström 
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BRUS 
För verksamhetsåret 2008 redovisas BRUS årberättelse i separat bilaga. 

 

Samarbetspartners 
Följande företag har under 2008 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

AFA Försäkring 

DeLaval 

Ekeby Ridsport 

Hästbiten  

Karl Storz Endoskop Sverige AB 

Klimatkonsult AB 

Släpis AB 

Swedbank 

TF Häst och Fritid  

Universal Music AB  

 

Ridskolan 
Under året har vi har vi haft en bra fyllnadsgrad i alla 
våra grupper och drygt 730 uppsittningar per vecka. 
Under sommaren har vi haft tio ridläger. Alla pon-
nyer och hästar har haft fyra veckors semester då de 
bara vilat och ätit gräs. 

Ridskoleekipage har tävlat både internt och externt 
med bra resultat.  

 

Personal 

Ledning 
Linda Holmqvist, verksamhetsledare 

Bettan Braun Ramnitz, chefsinstruktör och stallchef 

Ridinstruktörer, fritidsledare, stallarbete m.m. 
Bettan Braun Ramnitz 

Anna Nordvall  

Sofia Henriksen 

Birgitta Gudmundsäter 

Linda Englund, höstterminen 

Kerstin Andersson, vikarie under vårterminen 

Annica Gleisner, höstterminen 

AnnSofi Andersson, vikarie vårterminen samt tim-
vikarie höstterminen 

Elin Andersson, timvikarie 

Linda Tjulldahl, timvikarie 

Mikaela Gustafsson, timvikarie 

Helena Johansson, voltige vårterminen 

Per Karlsson, vaktmästare 

Personalutbildning 
En välutbildad personal är viktig för oss. Under året 
har Willemin Kloos varit vår återkommande dressyr-
tränare. AnnSofi Andersson har gått en Handikapp-
ledarkurs, Linda Holmqvist har gått i Ridsport-
förbundets Affärsskola. Sofia Henriksen, Linda 
Englund och Annica Gleisner deltog i en hoppkurs 
för K-G Svensson. Linda Holmqvist, Birgitta Gud-
mundsäter, Sofia Henriksen, Anna Nordvall och 
Bettan Braun Ramnitz håller dessutom på att ta 
E-körkort. Bettan Braun Ramnitz genomgår en 
C-tränarutbildning. 
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Hästar och ponnyer 
Under året har vi haft otur med många skadade 
hästar och varit tvungna att ta bort Fibi, Kobyachi, 
Logo Sartor, Tango, Val D’Isère, Wischer, Oramé 
och Max. 

Å andra sidan har vi fått in många nya, trevliga hästar 
och ponnyer. 

Vid årets slut var följande hästar och ponnyer verksamma inom ridskolan: 

Hästar 
Baron 
Carat 
Cenna 
Chivaz 

Cyprys 
Don Pedro 
Gitano 
Glenn 

Jum Jum 
Linnea 
Nalle Puh 
Nick 

Pinoccio 
Pure Gold 
Queen of 
   Helloween 

Roulette 
Stella 
Sweet Lobell 
Tambur 

Ponnyer  
Banjo 
Baylee 
Belle 
Cheila 

Falköga 
Frida 
Hot Spot 
Ivanhoe 

Kask 
Lollipop 
Mr Grey 
Nala 

Nikita 
Nova 
Rocky 
Saga 

Spirit 
Sun Dazzel 
Symfonie 

 
 

 
Några av våra duktiga hästar. 
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Utbildningsutbudet 
Utöver ordinarie ridskolelektioner tillhandahåller vi utbildning i specialgrupper med begränsat antal elever och vid 
privathästlektioner. 

Ridavgifter 
Systemet med terminsbetalning, som infördes redan 1990 har visat sig fungera bra och har därför fortsatt tillämpats 
för samtliga 45-minuterslektioner, med följande priser: 

Ridskolelektioner 
Junior (häst och ponny) 132 kr
Senior 170 kr

Voltige 
Junior och senior 75 kr

Privathästlektioner 
Dressyr, per 45-minuterslektion 156 kr

Rehabiliteringsridning 
Per ridtillfälle 220 kr

Specialgrupper 
HÄSTHOPPNING 

Junior 206 kr
Senior 216 kr

PONNYHOPPNING 

Junior 184 kr

HÄSTDRESSYR  

Junior 178 kr
Senior 188 kr

PONNYDRESSYR 

Junior 163 kr

Rehabiliteringsridning 
Det finns på ridskolan en grupp med elever som rider 
i rehabiliteringssyfte. Verksamheten bedrivs på tors-
dagsförmiddagar och består av en grupp med post-
polioskadade damer samt med andra funktionshinder. 
Beroende på väder och vind rider vi omväxlande ut i 
naturen eller inne i ridhuset.  

Ridningen hjälper patienterna att bygga upp kondi-
tion och styrka samtidigt som det är väldigt trevligt 
att umgås med hästarna och med varandra. För några 

av deltagarna är detta deras enda möjlighet att kom-
ma ut i naturen. Övningarna går mycket ut på av-
slappning, att skapa balans och få en större kropps-
kontroll.  

Det ställs stora krav på hästarna som deltar i den här 
typen av verksamhet – de ska vara lugna, klara av 
plötsliga ljud och kunna stå helt stilla i längre period-
er. Detta åstadkoms genom träning, beröm och 
massor av godis! 

 

Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften för privathäst var 1 000 kronor 
per termin eller 100 kronor per gång (var sjätte gång 
gratis). Avgiften avser hästar som inte är uppstallade 
på Skrefsta, men som utnyttjar BRS ridanläggning. 

För privathästar uppstallade på Skrefsta ingår avgift-
en i boxhyran. 

Ickemedlemmar betalar 1 500 kronor per termin eller 
150 kronor per gång i anläggningsavgift. 

 

 
Kompisar i hagen. 
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Fritidsgården – öppen för alla! 
Varje dag nästan hela året om är fritidsgården i stallet 
öppen, hit kan man komma även om man inte ska 
rida lektion för att mysa med hästarna eller träffa 
kompisar. Under 2008 har Sofia Henriksen, Anna 
Nordvall och AnnSofie Andersson jobbat på fritids-
gården. 

I maj anordnades fritidsgårdens dag, i strålande sol 
spelade vi saftbrännboll och lekte lekar och grillade 
korv och åt marsmallows. Fritidsgårdens dag är till 
för alla barn och ungdomar som vistas i stallet, dagen 
är kostnadsfri. 

Under året har fritidsgården som vanligt tillsammans 
med ungdomsledarna anordnat flera skötarkurser. 
Denna kurs är för dem som vill börja sköta en rid-
skolehäst eller för dem som bara vill lära sig mer om 
hästar. Skötarkurserna är alltid populära, det är roligt 
att så många barn och ungdomar vill lära sig mer om 
hästar och hur man tar hand om en häst, och det 
känns fint att vi kan anordna en sådan kurs utan att ta 
betalt. 

Vi vill passa på att tacka alla duktiga stallvärdar som 
hjälpt till under året, varje dag finns det flitiga stall-
värdar på plats i stallet som hjälper till med att fodra, 
sopa, ta in och ut hästar och göra i ordning hästar.  

För skötarna har hösten varit fullspäckad med ut-
bildning och aktiviteter. Vi började med en repeti-
tionskurs och sedan har vi bland annat haft utbild-
ning i hästens utrustning. 

 
Fritidsgården Smedjan. 

Ungdomsfonden 
Fondens ändamål är att stödja unga BRS-ryttare som 
vill tävla eller träna på hemmaplan eller vid andra till 
Svenska Ridsportförbundet anslutna klubbar. 

I första hand ska unga lovande ryttare stödjas oavsett 
om dem har egen häst eller ej. Berättigade att söka 
bidrag ur fonden är medlemmar i BRS t.o.m. det år 
man fyller 21. 

Fonden finansieras genom lektionsverksamhet på så 
sätt att en krona per lektionstillfälle tillfaller fonden. 

Under året har ungdomsfonden delat ut totalt 30 710 
kronor.  

 

Gymnasieverksamheten 
Sedan ett par år tillbaka har elever studerande vid 
Tumba Gymnasium haft möjlighet att kombinera 
sina studier med något av det bästa i livet, nämligen 
hästar. 

Eleverna kan oavsett vilket program de läser välja 
ridprofilen som specialidrott. Poängen som utbild-
ningen ger tillgodoräknas i det övriga gymnasie-
betyget. 

Under tre år kommer eleverna hit en förmiddag i 
veckan. Ridning varvas med teori. Här följer ett 

smakprov på vad eleverna gör under tre år; terräng-
hoppning, foderlära, löshoppning, häst vid hand, 
tömkörning, longering, ridlära, banhoppning, rida 
dressyrprogram, dekorativ hästvård... 

I dag finns totalt tjugofemtalet elever och intresset 
för ridprofilen ökar stadigt. Vi räknar med att fram-
över kunna utveckla denna del av verksamheten 
ytterligare. 

Ansvariga för utbildningen under 2008 har varit 
Bettan Braun Ramnitz och Anna Nordvall. 
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Tävlingskommittén 
För 2008 års tävlingsverksamhet utsågs huvudfunk-
tionärerna av BRS årsmöte enligt följande:  

Ordförande och sammankallande samt adjungerad i styrelsen: 
Anna Rydén.  

Ansvarig för administration och ekonomi: Lena Niklasson.  

Underhåll och anläggningsfrågor (i samverkan med 
styrelsens representanter): Karl-Johan Synnerdahl. 

Teknik och säkerhet: Kenneth Lynghaug. 

Grenledare:  

Dressyr – Berit Norberg; Hoppning – Anki Karlsson; 
Fälttävlan – Lillean Larsson och Marina Furukvist;  
Voltige – Helena Johansson. 

Ansvarig för publikservice, banor och material: Per 
Karlsson. 

Ridskolan har representerats av Annica Gleisner.  

Verksamheten har som vanligt genomförts vid ett 
stort antal tillfällen, med deltagande från såväl 
hemmaryttare som externa hitresta ekipage. Alla täv-
lingar ställer stora krav både på funktionärernas antal 
och professionalism och förbättringsåtgärder pågår 
kontinuerligt. Ett tecken på föreningens erfarenhet 
och kompetens var i höstas, då väderleken satte 
käppar i hjulet för användandet av hoppvallen i sam-
band med fälttävlan. Banhoppningen flyttades med 
kort varsel inomhus och tävlingen kunde därigenom 
genomföras ändå – något som inte hade fungerat om 
inte ”alla” gnuggat geniknölarna och funnit på nya 
lösningar. 

Voltigeverksamheten har haft ett sabbatsår och 
varken rest ut eller arrangerat egna tävlingar. I väntan 
på nya, engagerade ledare, tränare och övriga funk-
tionärer får de duktiga voltigörerna ”vila sig i form”. I 
de övriga disciplinerna har BRS-representanterna 
som vanligt tränat, tävlat och genomfört en stor 

mängd tävlingar, med varierande resultat. Hur det har 
gått tar läsaren bäst del av via hemsidan, där tävlingar 
har en egen flik. 

Totalt har cirka 30 tävlingsdagar genomförts. 

 

 
Ekipage vid framridningen på utevolten. 

Klubbmästare 
Flera omgångar av årets KM avgörs under tidiga delen av 2009 och kan alltså inte publiceras här. På årsmötet skall 
dock de duktiga ryttarna som vanligt kunna tilldelas sina hett åtrådda prisbucklor! 

Följande pristagare är dock klara: 

Hoppning – lektionshästar 
1. Thessan Bärlund 
2. Malin Lundberg 

Hoppning – lektionsponnyer 
1. Camilla Boander 
2. Viktoria Gudmundsäter 

Hoppning – privathäst 
1. Sofia Boman 
2. Malin Johansson 
3. Jenny Lundqvist 
4. Karl-Johan Synnerdahl 
 

TK lyfter på hatten och gratulerar alla som deltagit! 

  



Cafeterian 
Cafeterian i Stora ridhuset har varit öppen under 
terminerna på lördagar och söndagar kl. 10–15. 

Verksamheten har skötts av ideella krafter från våra 
ponny- och hästgrupper som har ställt upp en lördag 
eller söndag per termin. Stort tack till alla som har 
hjälpt till! 

På tävlingsdagar har cafeteriagruppen och ridgrupper 
skött cafeterian. 

Under verksamhetsåret har cafeteriagruppen träffats 
ett par gånger per termin för att planera verksam-
heten och storstäda. I gruppen ingår Gunilla Enänger, 
Chricko Synnerdahl, Åsa Sverin och Kerstin Ångman. 

Under året har dessutom Monica Persson, Britt-
Marie Blohmé, Malin Lundberg och Tine Blomberg 
tillkommit. 

Cafeterian har serverat dagens lunch, toast, panpizza, 
pannkakor och hembakat fikabröd till kaffet. Kladd-
kaka med vispgrädde har även detta år varit cafe-
terians absolut populäraste fikatillbehör. Cafeterian är 
mycket uppskattad av gästerna och även en viktig 
social träffpunkt för medlemmarna. 

Omsättningen har under året varit mycket god. 
Administration och storinköp har skötts av ideell 
arbetskraft i cafeteriagruppen. 

 

Inackordering 
På Botkyrka Ridsällskap står 22 privathästar upp-
stallade. 

Privathästägarna fyller en stor funktion i den ideella 
verksamheten. Förutom stalltjänst cirka fyra gånger 
per år och 40 timmars arbetsplikt så är det många 
som lägger stor del av sin fritid här på anläggningen. 

Styrelsen har under året arbetat fram nya inackord-
eringsavtal vilka även har tagits i bruk. 

Under året har privathästägarmöten hållits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fritidsgården erbjuder många olika aktiviteter. Här en teorigenomgång. 
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Anläggning med byggnader och maskiner 

Stallarna 
Under sommaren byttes alla boxar med tillhörande krubbor och 
vattenkoppar ut i Stora stallet.  

I privat- och sjukstallet har löpande underhåll skett. Nya armaturer 
har kopplats in vid stallplan. 

Alla stallar har dessutom högtryckstvättats under sommaruppehållet. 

 

 
 

 

Ridhusen 
Löpande underhåll har skett i både Lilla och Stora ridhuset, bl.a. har 
innertaket i Lilla ridhuset rengjorts. 

Ett ständigt arbete sker med bottnarna så att de ska hålla för den 
hårda belastningen. 
 

 

Ridstigar och utebanor 
Ridstigarna röjs ständigt så att framkomligheten ska vara bra. 
Under året har även underlagen förbättras med sand och grus. 

Lamporna har bytts runt den belysta slingan. 

Ridbanorna vattnas och harvas efter behov. LSS-personal 
hjälper till att hålla gräsmattorna fina och ogräset borta. 

Tävlingsvallen har fått målade friggebodar och ett nymålat 
staket. Ett antal fasta hinder har förbättrats. 

Gräsbanan är jämn och fin med mycket gräs.  

 

Hagar 
Rasthagarna har utökats med två.  

De två gamla sjukhagarna som låg i skuggan av Stora 
stallet togs bort och nya, fräscha uppfördes på andra 
sidan stallplanen. 

Ponnyerna har under sommaren gått och betat på våra 
marker, hästarna har återigen gått vid Lilla dalen. 

Stora hagen öster om Stora ridhuset har vi kunnat ta hö 
på som lagras på logen. Hästarna fick gå och beta här 
under nätterna långt in i september. 
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 Information 
Information om vår verksamhet anslås på anslags-
tavlorna i Stora stallet och i Stora ridhuset. 

På hemsidan, www.brs.nu, läggs information löpande 
ut om aktuella händelser och evenemang. Hemsidan 
är välbesökt, inte minst av de som söker information 
om vår tävlingsverksamhet. Under året har vi 
successivt börja flytta publiceringen till den nya platt-
form som tillhandahålls av KlubbenOnline. Över-
gången beräknas bli helt klar under 2009. 

Våra evenemang ligger med i Botkyrka kommuns 
evenemangsdatabas och en del av dem publiceras 
även i Mitt i Botkyrka. 

Informationen blir inte mer effektiv eller korrekt än 
vad vi alla gör den till. Det är därför vars och ens 
ansvar att söka information som inte automatiskt 
tillhandahålls. 

 
 

Kontaktuppgifter 
Adress 

Botkyrka Ridsällskap 
Skrefsta Gård 
147 43 Tumba 

E-post 

info@brs.nu 

Hemsida 

www.brs.nu 

Telefonnummer 

08-530 391 44 Stallkontoret 
08-530 308 44 Stora stallet 
08-530 330 01 Avbokning 
08-530 367 03 Administrationen 
08-534 004 69 Tävlingskommittén 

Bankgiro 

5318-7415 

Organisationsnummer 

812800-1024 
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God hästhållning kräver ytor – ridskolehästar på välförtjänt bete efter att en omgång hö har bärgats och körts in på logen för vinterförvaring. 
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Verksamhetsberättelsen undertecknas: 
 
Skrefsta i februari 2009 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Christer Lindberg Sonny Hellberg 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Mats Andersson Sanna Andersson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Anna-Lena Hagel Mischa Johansson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ 
Kerstin Karlsson  
Ledamot 
 


