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Förord 
Under året har BRS verksamhet stabiliserats ytter-
ligare.  Arbetet fungerar bra både i styrelse och hos 
personalen.  Ridgrupperna har hög fyllnadsgrad och 
hästarna hålls friska, något som är en av hörnstenarna 
för en bra och ekonomiskt sund verksamhet.  

Styrelsen har fortsatt arbetat med de diskussioner och 
utredningar som föranletts av Botkyrka kommuns 
planer på en nöjespark i området. Under året har 
kommunen tagit fram ett förslag till Programhandling 
för området som behandlats vid vårt informations-
möte i december där styrelsens förslag till svar också 
presenterades.  

Med programhandlingen finns också den miljökonse-
kvensutredning som har gjorts. Enligt styrelsens 
bedömning visar dessa två handlingar på en rad 
allvarliga konsekvenser för området och ridverksam-
heten.  Detta leder också till att kommunen och BRS 
nu är överens om att ridanläggningen vid Skrefsta 
kan behöva en annan lokalisering framledes.  

Vi har alltså tre frågeområden som behandlas; den 
nuvarande anläggningen med sina underhållsbehov, 
placering och utformning av en framtida anläggning 
med utvecklingsmöjlighet och tiden däremellan då en 
expanderande nöjespark sannolikt orsakar störningar 
och inskränkningar för häst- och ridverksamheten i 
området. 

För det första frågeområdet pågår ett arbete till-
sammans med kommunen med att ta fram ett 

tilläggsavtal där kommunen ställt i utsikt att ta på sig 
vissa underhållskostnader.  

För område tre pågår arbetet med en avsiktsför-
klaring som ska visa kommunens och våra gemen-
samma intentioner att utreda och skaffa en ny pla-
cering för BRS. 

För tiden däremellan försöker vi säkra den mark vi 
hittills har disponerat samt genom skrivningar i av-
siktsförklaringen stärka vår ställning och möjlighet att 
bedriva häst- och ridverksamhet på ett så bra sätt 
som möjligt.  

För medlemmarna på Hågelby pågår diskussioner 
med kommunen genom Hågelby Stallförenings för-
sorg om alternativ placering, dock hittills utan någon 
klar lösning.   

Det ideella arbetet som flera medlemmar utfört för 
BRS är av stort värde och hjälper föreningen att 
genomföra delar av verksamheten samt hålla kostna-
derna nere vilket bl.a. återspeglar sig på ridpriserna.  

Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt tack till 
personalen för de mycket goda insatser man gjort 
under året och som är avgörande för en väl 
fungerande häst- och ridverksamhet och fortsatt 
utveckling. 

 

 

 

 
Uteritter hör till utbildningen. 
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Föreningen 
Föreningen grundandes 1967 och driver verksamhet på Skrefsta gård i Botkyrka kommun. 

Vision 
Vi ska uppfattas som den mest attraktiva ridklubben i Stockholm  

med hästmaterial och utrustning av god kvalitet,  
välutbildad och engagerad personal  

samt en anläggning i uppvisningsskick  
med hög nyttjandegrad. 

Verksamhetsidé 
Botkyrka Ridsällskap är en förening som erbjuder 
kommunens invånare en ridklubb för alla. Klubben 
tillhandahåller idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter 
med bred inriktning från nybörjare till tävlingsryttare. 

Vi erbjuder praktisk och teoretisk ridutbildning av 
god kvalitet till ett rimligt pris, för att på så sätt 
främja gemenskapen och öka det personliga välbe-
finnandet. 

Föreningsidé 
Föreningen skall driva en av Svenska Ridsport-
förbundet kvalitetsmärkt ridsportanläggning och rid-
skola, beläget i det vackra naturområdet kring Skref-
sta gård och sjön Aspen. 

Föreningens mål är att grundlägga och stimulera ett 
livslångt intresse för hästar och ridsport i gott 
kamratskap och med stor fokus på god hästhållning. 

Styrelse 
Styrelsen, som under verksamhetsåret haft 12 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 

Mischa Johansson 

Kerstin Karlsson 

Pia Schörling, t.o.m. maj 2009, därefter Yvonne 
Keskiaho i egenskap av 1:a suppleant 

Josefine Ronquist, BRUS-representant 

 

Yvonne Keskiaho, 1:a suppleant 

Annica Ronquist, 2:a suppleant 

Susanne Gunnersten Neogard, 3:e suppleant 

AnnSofie Andersson, 4:e suppleant 

Karl Johan Synnerdahl, adjungerad från 
Tävlingskommittén t.o.m. september 

Sanna Andersson, adjungerad från 
Tävlingskommittén fr.o.m. september 

Linda Holmqvist, adjungerad verksamhetsledare 

Elisabeth Braun Ramnitz, adjungerad stallchef och 
chefsinstruktör 

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

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Kerstin Ångman och Anna Rydén (sammankallande). 

Medlemmar 
Under 2009 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 802 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 
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 Män Kvinnor Totalt

Medlemmar 0–6 år 4 40 44

Medlemmar 7–12 år 8 247 255

Medlemmar 13–20 år 5 176 181

Medlemmar 21–25 år 6 81 87

Medlemmar > 25 år 56 161 217

Hedersmedlemmar 14 4 18

Totalt 93 709 802

 

Medlemsavgiften har under 2009 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 medlemskapet får man 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 

Kerstin Strand 

Sven Olof Strömqvist 

Ulf Stålborg 

Roland Wahlberg 

Gunilla Enänger 

Kenneth Lynghaug 

Torgny Wännström 

 

Ulf-Håkan Jansson 
Under året gick Ulf-Håkan Jansson bort. Ulf-Håkan har, grundat på sina mångåriga insatser för barn och ungdomar 
i vår verksamhet, länge varit hedersmedlem i BRS.  

Han var under många år idégivare och konferencier på BRS Maj-shower, ett kulturutbud där Ulf-Håkan kunde dra 
nytta av sin talang som skådespelare och filmröst då han med inlevelse kommenterade händelseförloppet under 
Maj-showens olika programinslag.  
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BRUS 
För verksamhetsåret 2009 redovisas BRUS  
årsberättelse i separat bilaga. 

Luciashow.

 

Samarbetspartners 
Följande företag och organisationer har under 2009 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

DeLaval 
Hamra Gård 
Hush Puppies 
Idrottslyftet 
Just In Time AB 
Karl Storz Endoskop  
   Sverige AB 

Madick Foto 
Nykvarns Ridsport 
Philips 
Posten 
Pricewaterhouse Coopers 
Provalli 
Ridstrumpan UF 

Skandia 
Stigbygeln Ridsport 
Strömsbergs Gård 
Swedbank 
Tumba Järn och Färg 

 

Den skrittmaskin som under hösten/vintern tagit form på stallplanen är exempel på verk av bidrag från både 
Swedbank och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Idrottslyftet har bidragit med anläggningsbidrag samt ledar-
utveckling för vår verksamhet. 

Skandia driver ett antirökprojekt hos föreningar där bl.a. BRS ingår. 

Övriga företag har huvudsakligen skänkt priser till tävlingsverksamheten. 

 

Ridskolan 
Under året har vi har vi haft en god fyllnadsgrad i alla 
våra grupper och drygt 700 uppsittningar per vecka. 
Sommaren fylldes med tio ridläger. Alla ponnyer och 
hästar har haft fyra veckors semester då de bara har 
betat och vilat. 

Ridskoleekipage har tävlat både internt och externt 
med bra resultat. 

Under 2009 är vi med i Ponny- och Stockholms-
cupen som är en utbytestävling mellan olika ridskolor 
i Stockholm. Sista omgångarna går under våren 2010 
och vi hoppas att det går bra så att lagen kommer till 
final. 

Personal 

Ledning 
Linda Holmqvist, verksamhetsledare 

Bettan Braun Ramnitz, chefsinstruktör och stallchef 
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Ridinstruktörer, fritidsledare, stallarbete m.m. 
Bettan Braun Ramnitz 

Birgitta Gudmundsäter 

Linda Englund 
Annica Gleisner 
Elin Andersson, vikarierar för Anna Nordvall 

Elin Hellström, vikarierar för Sofia Henriksen 
Mikaela Gustafsson, timvikarie 
Per Karlsson, vaktmästare 
Anna Nordvall, tjänstledig från februari 
Sofia Henriksen, tjänstledig från augusti 

Personalutbildning 
Willemijn Kloos har kontinuerliga fortbildningar för 
alla instruktörer, såväl teoretiskt som praktiskt. 

Under året har Bettan gått C-tränarutbildningen och 
är nu C-tränare i dressyr. Elin A och Mikaela har gått 
ridledarutbildningen på Strömsholm. Elin A, Elin H, 
Linda E och Annica har gått tvådagarskurs för KG 
Svensson och Birgitta och Bettan har gått en två-
dagarskurs för Elisabeth Lundholm. 

All personal har gått en halvdagskurs om första 
hjälpen. 

All personal har även under året genomgått en intern-
utbildning för att på ett säkert sätt kunna hantera fyr-
hjulingen. 

 

Hästar och ponnyer 
Under året har vi sålt fyra hästar Tambur, Vic’s 
Rocky, Sweet Lobell och Nalle Puh. Vi har även bytt 
ut Sophie och Roulette som tyvärr inte passade in i 
vår verksamhet. 

Nya hästar för i år är Daytona, Perla och Toronto 
och nya ponnyer Arabella, Mr Bean och Grynet. 

Vid årets slut var följande hästar och ponnyer verksamma inom ridskolan: 
Hästar 
Baron 
Baylee 
Carat 
Cenna 
Chivaz H 

Cyprys 
Daytona 
Don Pedro 
Gitano 
Glenn 

Linnea 
Miramis Jum Jum 
Nick 
Perla 
Pinoccio 

Pure Gold 
Queen of 
   Helloween 
Stella 
Toronto 

Ponnyer 
Arabella 
Banjo 
Belle 
Sheila 
Falköga 
Frida 

Grynet 
Grytåsa Kask 
Hot Spot 
Ivanhoe 
Lollipop 
Mr Bean 

Mr Grey 
Nala 
Nikita 
Nova af Öhrlings  
   PriceWaterhouse- 
   Coopers 

Saga 
Spirit 
Sun Dazzle 
Symfonie 

 

Det kan gå vilt till vid betessläppet!    
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Sköna sommardagar. 

Utbildningsutbudet 
Ridutbildningen omfattar teori, skolridning, hopp-
ning, terränghoppning och ridning ute i terräng. 

En vecka under vårterminen ersätts de ordinarie rid-
skolelektionerna med föreläsningar och annan av-
sutten verksamhet – vår s.k. clinicvecka. 

Utöver ordinarie ridskolelektioner tillhandahåller vi 
utbildning i specialgrupper med begränsat antal elever. 
Därtill kommer kurser med allsidig träning, t.ex. 
kandarkurser, terrängkurser mm. 

 

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) 136 kr
Senior 175 kr

Privathästlektioner 
Dressyr, per 45-minuterslektion 158 kr

Rehabiliteringsridning 
Per ridtillfälle 220 kr

Specialgrupper 
HÄSTHOPPNING 

Junior 212 kr
Senior 222 kr

PONNYHOPPNING 

Junior, 7 elever 186 kr

Junior, 8 elever 180 kr

HÄSTDRESSYR  

Junior 183 kr
Senior 194 kr

PONNYDRESSYR 

Junior 168 kr
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Rehabiliteringsridning 
Det finns på ridskolan en grupp med elever som rider 
i rehabiliteringssyfte. Verksamheten bedrivs på tors-
dagsförmiddagar och gruppen består av kvinnor med 
postpolioskador och andra funktionshinder. Beroen-
de på väder så rider vi omväxlande ut i naturen eller 
inne i ridhuset. 

Ridningen hjälper ryttarna att bygga upp kondition 
och styrka samtidigt som det är väldigt trevligt att 

umgås med hästarna och med varandra. Övningarna 
går mycket ut på avslappning, att skapa balans och 
förbättra sin kroppskontroll. 

Det ställs stora krav på hästarna som deltar i den här 
typen av verksamhet – de ska vara lugna och lätta för 
hjälperna. Detta åstadkoms genom träning, beröm 
och massor av godis. 

 

Dagliga verksamheten 
Ridskolan har sedan september 2008 ett samarbete 
med företaget Min Omsorg som bedriver daglig 
verksamhet. Det är en grupp hästintresserade tjejer 
som arbetar i stallet på Botkyrka ridsällskap. Några av 
sysslorna de hjälper personalen med är mockning, 
borstning och visitering av hästar. I uppgifterna ingår 
även att fylla på höpåsar till ridskolehästarna. Ända-

målet med den dagliga verksamheten är att ge en 
meningsfull sysselsättning för personer inom LSS – 
Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade. Ansvarig för den dagliga verksamheten på 
ridskolan är AnnSofie Andersson som tidigare har 
arbetat som ridinstruktör på BRS. 

 

Kommunens LSS-verksamhet 
Även Botkyrka kommun bedriver daglig verksamhet 
på anläggningen. LSS-personalen rensar ogräs, 
klipper gräs, röjer sly mm. De sopar alla läktare, 
tömmer bajstunnorna från ridhusen, skottar framför 

ingångar, tar ner hö från loftet och rensar i spol-
spiltan. Det är mycket glädjande för oss att kunna 
delta i detta projekt. 

 

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 inackorderingsavgiften. 

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

 

 
Bus i hagen. 
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Fritidsgården – öppen för alla! 
Nästan varje dag, hela året om, är fritidsgården i 
stallet öppen. Hit kan man komma även om man inte 
ska rida lektion utan bara för att mysa med hästarna 
eller träffa kompisar. Under 2009 har Sofia Henrik-
sen, Anna Nordvall, Elin Andersson och Elin Hell-
ström jobbat på fritidsgården. 

Under året har fritidsgården tillsammans med ung-
domsledarna anordnat flera skötarkurser. Det är en 
kurs för dem som vill börja sköta en ridskolehäst eller 
för dem som bara vill lära sig mer om hästar. Skötar-
kurserna är alltid populära. Det är roligt att så många 
barn och ungdomar vill lära sig mer om hur man tar 
hand om en häst och det känns fint att vi kan 
anordna en sådan kurs utan att ta betalt. 

Under året har vi även satsat mycket på att ha aktivi-
teter som inte handlar om stall och hästar, vi har till 
exempel varit och badat på Eriksdalsbadet, besökt 
Gröna Lund och haft filmkvällar! 

Vi har haft stor framgång under året i kunskaps-
tävlingarna Vi i Stallet och Hästkunskap Cup där vi 
kom på första plats respektiver första och tredje plats! 
Vi är väldigt stolta över att ha så duktiga och intres-
serade ungdomar i klubben! En stor del av fram-
gången tror vi beror på skötarkursen och andra 
utbildningar vi arrangerar inom fritidsgården och 
BRS 

Under loven har man kunnat prova på hur det är att 
jobba i ett stall. Vi har även haft minst en nybörjar-
tävling varje lov. 

Fritidsgårdens dag gick av stapeln den tredje advent, 
då vi julpysslade, bakade, lekte lekar och hade jul-
klappsbyte. 

För att aktivera föräldrarna och för att ge dem mera 
kunskap om deras barns fritidsintresse har vi haft 
föräldrakurser för alla föräldrar vars barn har börjat 
rida i introduktionsgrupp. Under hösten hade vi även 
en föräldraridning som var väldigt populär. 

Varje dag finns det duktiga och flitiga stallvärdar på 
plats i stallet som hjälper till att fodra, sopa, ta in och 
ut hästar och göra i ordning hästar för lektion. Vi vill 
passa på att tacka alla som har hjälpt till under året. 

 

 
Fritidsgården Smedjan. 

 

För skötarna har hösten varit fullspäckad med ut-
bildningar och aktiviteter. Vi inledde med en repeti-
tionskurs. I år har vi även börjat med temaveckor då 
vi under två veckor fokuserat lite extra på en viss del 
av hästens skötsel, t.ex. vård av mundering (grimmor, 
sadlar, träns m.m.). 

 
 

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 de har egen häst eller inte. Berättigade att söka 
bidrag ur fonden är medlemmar i BRS t.o.m. det år 
man fyller 21. 

Fonden finansieras genom att en krona per lektions-
tillfälle tillfaller fonden. 

För att utnyttja ungdomsfonden bättre har vi i år 
beviljat bidrag med 500 kronor till alla under 21 år 
som har deltagit i Ponnycup eller Stockholmscup. 

Bidraget har möjliggjort ett träningstillfälle, ett 
teoritillfälle och en kick off-kväll. 

Det individuella stödet delas ut en gång per termin 
och det måste sökas på särskild blankett. Hur stort 
stöd man beviljas beror på de personliga meriterna, 
vad man har för planerad träning och tävling samt 
den motivering som finns i ansökan. 

Under året har ungdomsfonden delat ut totalt 45 600 
kronor. 
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Vi bjöd in till en Facebook-grupp för att höra vilka ord våra medlemmar förknippar med BRS. Ovan ett urval. 
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Gymnasieverksamheten 
Gymnasieverksamheten är i huvudsak ett samarbete 
mellan BRS och Tumba gymnasium, där eleverna har 
förmånen att kunna välja specialidrott. Eleverna 
kommer från olika program och har ridprofilen som 
tillval. Poängen (50, 200 respektive 100) som utbild-
ningen ger tillgodoräknas i det övriga gymnasiebetyget. 

Idag finns totalt 17 elever, ganska jämnt spridda över 
årskurserna. Eleverna undervisas både teoretiskt och 
praktiskt och skall härigenom ges fördjupade kun-
skaper om hästar, deras skötsel samt ridning. Den 
teoretiska delen är ganska fördjupande med exem-
pelvis foderstatsberäkning och sjukdomslära, men 
innehåller även praktiska bitar såsom löshoppning, 
tömkörning och häst vid hand. Ridningen anpassas 
efter elevernas egen utbildningsståndpunkt.  

Eleverna i tvåan har utöver den vanliga teorin varje i år i 
uppgift att arrangera en tävling, ”Vårhoppet”. Vår-
hoppet är en interntävling som de senaste åren även in-
kluderat ”Pollux Cup”. Mer om Pollux Cup går att läsa 
på Pollux hemsida. Vårhoppet har kommit att bli en 
mycket populär träningstävling för våra ridskoleelever. 

Samarbetet med Tumba gymnasium möjliggör att vi 
kan utöka antalet ridtillfällen dagtid och utnyttja vår 
anläggning mer effektivt. 

Vi hoppas på att kunna utveckla denna del av verk-
samheten ytterligare och har redan i dag ett sam-
arbete med Södertälje Praktiska gymnasium samt 
Realgymnasiet i form av praktikvärdar. 

Ansvarig för all utbildning av gymnasieeleverna är 
Linda Englund. 

 

 
 

Tävlingskommittén 
Med syfte att bedriva 2009 års tävlingsverksamhet har styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Under september 
skedde en del förändringar i organisationen. 

Ordförande samt adjungerad i styrelsen: Karl Johan 
Synnerdahl (Sanna Andersson från september) 

Ansvarig för administration och ekonomi: Lena Niklasson 

Underhåll och anläggningsfrågor (i samverkan med styrel-
sens representanter): Karl Johan Synnerdahl (vakant 
från september) 

Teknik: Kenneth Lynghaug 

Ansvarig för publikservice, banor och material: Per 
Karlsson (vakant från september) 

Ridskolan har representerats av Annica Gleisner 

Säkerhet: Anton Synnerdahl 

Information/hemsida: Sanna Andersson 

Funktionärsansvarig: Frida Andersson från september 

Grenledare 
Dressyr – Berit Norberg, Hoppning – Anki Karlsson (Karl Johan Synnerdahl från september), Fälttävlan – Lillean Larsson. 

Tävlingar under verksamhetsåret 
I hoppning, dressyr och fälttävlan har BRS 
tävlingsryttare tränat, tävlat och genomfört en stor 
mängd tävlingar från klubbnivå till medelsvår nivå. 
Voltigeverksamheten är för tillfället lagd på is. 
Tävlingsinformation såsom planering, ekipage, pro-
positioner, resultat mm finns tillgängligt på hemsidan 
under menyn Tävling. Korta notiser med aktuell 
information finns under Tävlingsnotiser. 

Totalt har ca 1 850 starter under 28 tävlingsdagar 
genomförts. 

En anledning till att BRS kan genomföra alla dessa 
tävlingar är alla ideella insatser. Stort tack för allas 
medverkan! 
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Dressyr 
Vi började året med en lokal dressyr på efter-
middagen i slutet av januari. Fullt startfält i klassen 
som reds i LA:4. 

Tyvärr fick vi i sista stund ställa in den lokala och 
regionala dressyrtävlingen som skulle ha hållits under 
påskhelgen. Vi fick massor av anmälningar, men pga. 
en misstänkt smitta blev den aldrig av. Däremot höll 
vi omgång 1 i Allsvenskans div. 3 den 1 maj med 
förklass och lagklass för de anmälda lagen. 

Vår ”fina dressyr” på Vallen, blev dessvärre en 
väldigt blöt historia med många strykningar som följd. 

I början av oktober var det en lokaltävling för häst 
och ponny. Vi fick många anmälningar till hästdagen, 
men få till ponnydagen, så vi lade till en extra 
hästklass då. Det uppskattades av många som blivit 
bortlottade från dagen innan. 

Fälttävlan 
I år var vi tyvärr tvungna att ställa in fälttävlan pga. 
för få anmälda. Ett vattenhinder är anlagt på Vallen i 
beteshagen. Arbetet fortskrider med rustning av den 
fasta hinderparken. Bl. a. har vi infört ett system med 

s.k. hinderfaddrar, där en person/ridgrupp/fa-
milj/grupp av vänner etc. ”ansvarar”, med stöd av 
personalen, för att ett av hindren är ridbart och att 
det är röjt runt omkring det. 

Hoppning 
Marshoppningen bjöd som vanligt på ett stort start-
fält och många fina rundor. 

Premiärtävlingen för häst, lokal/regional tävling på 
Vallens gräsbana, med final i Allsvenskans div. 2. 
Solen avlöste regnet och vi hade ett stort startfält. 

Novemberhoppningen på lokal nivå bjöd även den 
på många starter för hästar och ponnyer. 

Översyn och planering för utveckling av hinder-
materialet har pågått under den senare delen av året. 

Utbildningar 
Sanna Andersson, Elin Andersson och Frida 
Andersson har genomgått kurs för att få döma på 
interntävlingar, Stockholms- samt Ponnycup i hopp-
ning. 

Anton Synnerdahl har genomgått en kurs för interna 
banbyggare. 

Allsvenskan 
BRS har varit med i flera Allsvenskor och i div. 2 i 
dressyr för ponnyer blev det seger i varje omgång och 
även en totalseger i finalen som med kort varsel 
flyttades till BRS anläggning pga. smitta hos Sandö 
RF. Halva laget bestod av ridskoleekipage. 

I div. 3 i hoppning för hästar slutade BRS på en 4:e 
plats av totalt 22 lag med en 2:a plats som bästa 
resultat. Större delen av laget bestod av ridskole-
ekipage. 

I div. 2 ponnyhoppning kom BRS på 8:e plats i grupp 
2 och i div. 3 blev det en 15:e plats. 

Dressyrlaget i div. 2 för häst gick till final, de kom 6:a 
och laget i div. 3 slutade 2:a i sin grupp! 

Mer info om resultaten i Allsvenskan finns på 
www.ridsport.se/stockholm. 

 

 
Nöjda pristagare. 
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Klubbmästare 
De duktiga ryttarna kommer att tilldelas KM-pokaler på årsmötet i februari. Följande pristagare är klara: 

Hoppning – lektionshästar 
1. Emma Gudmundsäter 
2. Linus Pettersson 

Hoppning – lektionsponnyer 
1. Camilla Boander 
2. Julia Holmqvist 

Hoppning – privathäst & -ponny 
1. Mikaela Johansson 
2. Elin Gustafsson 
3. Lotta Sjögren 

Dressyr – privathäst & --ponny 
1. Elisabeth Braun Ramnitz 
2. Camilla Boander 

3. Josefin Linder 
4. Anna Fors 
5. Elin Algotsson 

Dressyr – lektionsponnyer 
1. Josefine Linder 
2. Louise Tvilling 

Dressyr – lektionshäst, seniorer 
1. Carina Pettersson 

Dressyr – lektionshäst, juniorer och Young Rider 
1. Jenny Johansson 
2. Beatrice Stevelind 

 

Vi lyfter på hatten för alla pristagare! 
 

 

 

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 dag 
per termin. Stort tack till alla som har hjälpt till! 

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. 

På tävlingsdagar har cafeteriagruppen och ridgrupper 
skött cafeterian. Vid utomhustävlingarna flyttas cafe-
teriaverksamheten ner till Vallen. 

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, 
Monica Persson, Britt-Marie Blohmé, Malin Lund-
berg och Tine Blomberg. 

Administration och storinköp har skötts av cafeteria-
gruppen. 

Omsättningen översteg 250 000 kronor och resultatet 
hamnade på nästan 120 000 kr – ett välkommet 
bidrag till vår verksamhet!  

Det är inte bara tvåbenta som kräver föda... 
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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. 

 

 
Hoppträning i Stora ridhuset. 

 

 

Flera tränare engageras av privathästägare och dessa 
återkommer regelbundet till Skrefsta för att utbilda i 
olika discipliner. 

Under året har två privathästägarmöten hållits. 

Under året har gemensamma vaccinationer genom-
förts och vi har även utfört ett gemensamt träckprov 
vilket visade bra värden. Våra gräsmarker är välskötta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggning med byggnader och maskiner 

Stallarna 
Under sommaren renoverades stallkontoret och stalltoaletterna då 
det bl.a. lades in klinkergolv. I Stora stallet har spolspiltan fått nya 
väggar och två nya ytterdörrar har satts in. Ridskolans åtta boxar 
fick gummimattor inlagda. 

Brandposterna i Stora stallet har bytts ut. 

I Privatstallet och Lilla privatstallet har löpande underhåll skett. 
Även här har nya ytterdörrar satts in. 

Jordfelsbrytare har installerats i alla byggnader under året. 

Alla stallar har högtryckstvättats under sommaruppehållet. 

 
 

 

Ridhusen 
Löpande underhåll har skett i både Lilla och Stora ridhuset 

Ett ständigt arbete sker med bottnarna så att de ska hålla för den 
hårda belastningen. En fyrhjuling med harv har köpts in bl.a. för att 
få till ett bättre underlag i ridhusen. 

En liten hinderpark har köpts in till Lilla ridhuset. 
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Ridstigar och utebanor 
Ridstigarna röjs regelbundet för att framkomligheten ska vara 
bra. Under året har även underlagen förbättras med sand och 
grus. 

En skrittmaskin håller på att sättas upp och denna kommer att 
kunna tas i bruk vid årsskiftet 2009/2010. 

Ridbanorna vattnas och harvas efter behov. LSS-personal1 
hjälper till att hålla gräsmattorna fina och ogräset borta. 

Tävlingsvallen har röjts från en massa bråte och har allmänt fått 
ett lyft. 

Ett antal fasta hinder har förbättrats. 

Gräsbanan är jämn och fin med mycket gräs. 
1 LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
 

Hagar 
Rasthagarna har utökats med ytterligare en. 

Tre uteboxar har satts upp på stallplanen och dessa kommer att 
användas i första hand som sjukboxar. 

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

Stora hagen öster om Stora ridhuset har vi kunnat ta hö från. 
Denna lagras på logen. Hästarna kunde i år inte beta där efter-
som marken användes för rapsodling. 

 

 

Säkerhet 
Säkerheten är mycket viktig för oss. Eleverna utbildas 
kontinuerligt i säkerhetsfrågor och personalen ge-
nomgår med jämna mellanrum utbildning i t.ex. 
första hjälpen och HLR (hjärt- och lungräddning). 

BRS får med jämna mellanrum besök av Räddnings-
tjänsten i Södertörn som bl.a. tränar i utrymning av 
djur. Kontakterna med dessa har varit mycket 
värdefulla för oss. 

Vi har tagit fram en broschyr om brandsäkerhet i 
stallet som har skickats ut som bilaga till terminsin-
formationen. 

Säkerhetsinformationen publiceras på hemsidan. 
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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 flyttat 
publiceringen till den nya plattform som tillhanda-
hålls av KlubbenOnline och den gamla hemsidan är 
numera nedlagd. 

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 till-
handahålls. 

 

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. 
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Verksamhetsberättelsen undertecknas: 
 
Skrefsta i februari 2010 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Christer Lindberg Sonny Hellberg 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Mats Andersson Anna-Lena Hagel 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Mischa Johansson Kerstin Karlsson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Yvonne Keskiaho  Josefine Ronqvist 
Suppleant för Pia Schörling BRUS-representant 
 
 
 
 
 

 




