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Förord 

Under 2010 
framtidsfråga
Skrefsta eller 
och kanske d
veckla en br
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med kommun
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fortsätta att d
het.  
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munens före
fortsatta proc

Vår löpande 
tävlingar och 
mycket beroe
nsatser. Häst
sjukdomar, ri
platserna är 
sätter förenin
verkar på ett 
hålla en ekon

har styrelsen
, möjlighet t
inriktning på

det svåraste –
ra verksamhe

upp har bilda
kommunen 

ringar av BR
tappat fart 

lämnat sin tjä

cker på för at
m minst mo
nöjesparken f

nämns på an
har BRS und

försäkrat sig o
mma villkor 
nen. Dessuto
at underhålls
r byggnader o

tgärder är nöd
het i frågan o
driva en utvec

olika syn på n
bra förhållan

eträdare, någo
cessen. 

verksamhet
privathästup

ende på inbl
tarna har hål
idgruppernas
fullbelagda o

ngens namn 
avgörande sä
omi i balans. 

n arbetat vid
till långsiktig
å lokalisering 
– hur vi kan
et under tide

ats tillsamma
för att utred

RS. Mot slut
bl.a. beroend

änst på komm

tt ärendet ska
otsvarar hur
fortskrider. 

nan plats i v
der året gen
om tillgång t
som vårt öv

om har vi nått
såtagande frå
och anläggnin

dvändiga för 
om BRS lok
cklingsbar oc

nöjesparkens 
nde i vår rel
ot som är v

t med ridsko
ppstallning ha
landade perso
llit sig fria fr
s fyllnadsgrad
och tävlings
på kartan. A

ätt till att vi h

dare med BR
g utveckling 

till annan pla
n driva och u
en osäkerhet

ans med repr
da möjliga alte
tet av året h
de på att sam
munen. 

a drivas vidar
r arbetet m

verksamhetsb
nom avtal m
ill den s.k. Sj

vriga hyresav
t en uppgörel
ån kommune
ng.  

att under tid
alisering kun

ch bra verksam

tillblivelse up
lation till kom
viktigt för d

ola, fritidsgår
ar fungerat v
oners utmärk
rån omfattan
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ör ”En Utm
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ll all personal
nder året och
ande häst- och
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ch borgar för 
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mmar och d
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på våra prise

läggas den g
en väl fung

r om.  
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ärkt Förenin
a. tydliga poli
områden. 

s vill styrelse
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h som är avg
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örnstenarna i
r att denna är

Det ideella
deras närståe
och hjälper f
till lägre kostn
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gemenskap o
ngerande för

m BRS deltar 
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en framföra 
ket goda insa
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mhet och forts

i en förening
r något mer ä
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nde utför fö
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nad vilket bl.
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ening, det ä
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vår förenings
ildningsinsats

sitt stora tac
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en väl funge
satt utvecklin
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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, belägen 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 kam-
ratskap och med stor fokus på god hästhållning. 

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

Christer Lindberg, ordförande 

Sonny Hellberg, vice ordförande 

Anna-Lena Hagel, sekreterare 

Mats Andersson 

Mischa Johansson 

Kerstin Karlsson 

Werner Röhrl 

Josefine Ronquist, BRUS-representant 

Ann Strandqvist, 1:e suppleant  

Britt-Marie Blohmé, 2:a suppleant 

Karin Birkehammar, 3:e suppleant 

Andreas Örhalmi, 4:e suppleant 

Sanna Andersson, adjungerad från  
   Tävlingskommittén  

Linda Holmqvist, adjungerad verksamhetschef 

Elisabeth Braun Ramnitz, adjungerad  
   chefsinstruktör 

En övervägande del av BRS styrelsemedlemmar har under året deltagit i SISU Idrottsutbildnings kurser såsom 
Vässa ert styrelsearbete, Kommunikation och konflikthantering, Marknadsföring inom idrotten samt Modern sponsring. Kurserna 
är utmärkta inspirationskällor och ger oss en bra bild av utvecklingen inom för oss viktiga områden.  

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

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

Medlemmar 
Under 2010 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 807 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 
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00 uppsittnin

o ridläger och
hästar har ha
etat och vilat.
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Utbildningsutbudet 
Ridutbildningen omfattar teori, skolridning, hopp-
ning, terränghoppning och ridning ute i terräng. 

En vecka under vårterminen ersätts de ordinarie rid-
skolelektionerna med föreläsningar med bl.a. Gunilla 
Byström och annan avsutten 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 m.m.

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 ponny 140 kr
Junior häst 
Senior häst 

155 kr 
180 kr

Privathästlektioner 
Dressyr, per 45-minuterslektion 
Hoppning, en timme 

162 kr 
200 kr

Rehabiliteringsridning 
Per ridtillfälle 220 kr

Specialgrupper 

HÄSTHOPPNING 

Junior 218 kr
Senior 229 kr

PONNYHOPPNING 

Junior, sju elever 196 kr
Junior, åtta elever 190 kr

HÄSTDRESSYR  

Junior 188 kr
Senior 200 kr

PONNYDRESSYR 

Junior 173 kr

Rehabiliteringsridning 
Det finns på ridskolan en grupp som under våren 
2010 ridit i rehabiliteringssyfte. Verksamheten har be-
drivits på torsdagsförmiddagar och grupperna har be-
stått av kvinnor med postpolioskador. Beroende 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. 

Vi har under året även haft ett projekt med barn med 
grava funktionshinder som har fått rida och umgås 
med hästarna för att träna upp balans och få ett ökat 
självförtroende. Resultatet har varit så gott att verk-
samheten kommer att fortsätta under 2011. Vi ser 
fram emot detta! 

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 BRS. Några av sysslorna de 
hjälper personalen med är mockning, borstning och 
visitering av hästar. I uppgifterna ingår även att fylla 
på höpåsar till ridskolehästarna. Ändamålet med den 
dagliga verksamheten är att ge en meningsfull syssel-

sättning för personer enligt LSS – Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade. Ansvarig för den 
dagliga verksamheten på ridskolan är AnnSofie 
Andersson som tidigare har arbetat som ridinstruktör 
på BRS. 

Tyvärr avslutades den dagliga verksamheten i decem-
ber 2010. 
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Ungdomsfonden 

Ungdomsfondens 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 satsande 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 50 öre per lektionstill-
fälle tillfaller fonden. 

För att kunna utnyttja ungdomsfonden bättre har vi i 
år givit bidrag till alla under 21 år som deltagit i 
Ponnycup eller Stockholmscup. Fonden har bidragit 

med 500 kr per elev och bidraget har gjort det möjligt 
att anordna ett träningstillfälle, ett teoritillfälle och en 
kick off-kväll.  

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

Nytt för höstterminen är att ungdomsfonden delas ut 
i efterskott. 

Under året har ungdomsfonden delat ut totalt 42 900 
kronor. 

Gymnasieverksamheten 

Gymnasieverksamheten är i huvudsak ett samarbete 
mellan BRS och Tumba gymnasium, där eleverna har 
förmånen att kunna välja specialidrott/individuellt val. 
Eleverna kommer från olika program och har rid-
profilen som tillval. Nytt för i år är att kursen läses 
som en nationell kurs. 

Eleverna i tvåan har utöver den vanliga teorin varje år i 
uppgift att arrangera en tävling, ”Vårhoppet”. Vår-
hoppet är en interntävling där eleverna själva får be-
stämma hur denna skall utformas (exempelvis klasser 
och bedömningar). Vårhoppet har kommit att bli en 
mycket populär träningstävling för våra ridskoleelever. 

I dag finns totalt 18 elever, med flest elever i ettan 
respektive tvåan. Eleverna undervisas både teoretiskt 
och praktiskt och ska 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.  

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

Tävlingskommittén 

Med syfte att bedriva 2010 års tävlingsverksamhet har styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Under september 
skedde en del förändringar i organisationen varefter tävlingskommittén har haft följande sammansättning: 

Sammankallande samt adjungerad i styrelsen: Sanna  
   Andersson  

Ansvarig för administration och ekonomi: Lena Niklasson  

Underhåll och anläggningsfrågor: Vakant 

Teknik: Kenneth Lynghaug 

Ansvarig för publikservice, banor och material: Respektive  
   grenledare  

Ridskolans representant: Linda Holmqvist  

Säkerhet: Anton Synnerdahl  

Information/hemsida: Sanna Andersson  

Funktionärsansvarig: Frida Andersson 

Grenledare  
Dressyr – Berit Norberg, Hoppning – Karl Johan Synnerdahl och Anne Johansson, Fälttävlan – Lillean Larsson (t.o.m. 
september).  
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Tävlingar under verksamhetsåret 

BRS tävlingsryttare har under den gångna säsongen 
kämpat med träning för att uppnå goda resultat både 
på hemmaplan och på olika tävlingsplatser runt om i 
landet – allt från klubbnivå till medelsvår nivå, lokalt 
och regionalt. Stort grattis till alla genomförda ritter 
och fina resultat! Tack vare en bra insats från alla 
ideella har tävlingssektionen genomfört ett stort antal 
tävlingar på hemmaplan. I ridskolans regi har även ett 
antal träningstävlingar genomförts under året. Detta 

summeras i totalt 13 klubbtävlingar och 14 dagar med 
externa tävlingar med drygt 1 800 starter. 

Tävlingskommittén ber att få framföra ett stort tack 
till alla som medverkat och möjliggjort detta!  

Vill du veta mer om tävlingsverksamheten hittar du 
information om planering, ekipage, propositioner, re-
sultat mm. på hemsidan under rubriken Tävling. Korta 
notiser med aktuell information finns under Tävlings-
notiser.  

Dressyr  

Dressyråret 2010 började med lokal LA:4 sista janua-
ri, vilken flöt på bra, men det var ganska kallt. 

Påskhelgen den 4 och 5 april anordnades regional 
med LA:4 och MsvB:5 och lokal med LB:1 och LB:2. 
Det var bra väder hela helgen och tävlingarna flöt på 
bra med många framgångar för BRS-ekipagen. 

”Fina dressyren” ägde rum på Vallen 19–20 juni. 
Vädrets makter var med oss nästan hela helgen. Vi 
hade tre klasser per dag och inledde lördagen med 
lokal LB:2, därefter finalen i allsvenskan division II 
LA:4 och sist MsvB:3. Söndagen inleddes med LA:6, 
MsvB:5 och avslutade med frack och hatt i MsvA:1. 
BRS-ekipagen hade många framskjutna placeringar 

och BRS-laget slutade 5:a i division II-finalen. Vi 
hade många anmälningar hela helgen så tyvärr fick 
några lottas bort. 

Den 16 oktober genomfördes lokal häst LB:3 och 
LA:4 med många fina placeringar för våra BRS-
ekipage. Vi hade många anmälningar i LB:3 så även 
där fick vi dessvärre lotta bort några ekipage. 

Den 17 oktober genomfördes lokal ponny LC:1 och 
LB:1 med en omgång av allsvenskan division II. Vi 
fick även denna dag några placeringar av duktiga 
BRS-ekipage. Tyvärr gick det inte så bra för laget 
denna gång. 

 

Fälttävlan  

Den 29 augusti anordnade vi en lokal och regional 
fälttävlan. Klasserna utgjordes av debutant och lätt. 
Vi hade 80 starter och genomförde alla momenten på 
samma dag. 

Inför tävlingarna rustade vi upp terrängbanan, bl.a. 
hade vi en hindermålarkväll och en fixardag. Vi 
ändrade bansträckningen och hade med en del nya 

hinder. Det kom många positiva kommentarer över 
den ”nya” banan. Glädjande var att första- och andra-
placeringen i debutantklassen togs av hemmaryttarna 
Malin Johansson och Therese Söderlund.  

Vi vill passa på att tacka Gunnar Stockhaus på 
Hammarby Gård som mycket generöst lånade ut sin 
mark! 

 

Hoppning  

Efter den långa och kalla vintern inledde vi vår för 
året första hemmatävling i samma bistra klimat med 
snö och åter snö! Detta till trots, med massor av goda 
insatser och ett glatt humör hos funktionärer och 
ryttare, genomförde vi en mycket lyckad hopphelg. 
Det var trångt på parkeringen och vi fick på grund av 
all snö även utnyttja Vallen för parkering av trans-
porter. Över 400 starter genomfördes inklusive en 
lagtävling med 14 lag och totalt 51 starter.  

Nästa stora hoppbegivenhet var årets tävling på 
Vallen. Gräset lyste grönt och banan var i mycket fint 
skick trots den sena snösmältningen. Tyvärr kunde ju 
inte regnet hålla sig borta denna helg, utan vi fick 

skotta en hel del sand på banan för att säkerställa 
ridningen. Det blev många spadtag för tävlings-
ledarna och det gick åt mycket grus, men helgen bjöd 
på över tre hundra starter i klasser från 0.95 och upp 
till 1.30 med flera fina placeringar för BRS-ekipage.  

Som traditionen bjuder avslutade vi säsongen med 
Novemberhoppet. En helg som bjöd på ett otroligt 
fint höstväder! På lördagen var det dags för årets 
ponnyhoppning på BRS. En trevlig hoppdag med 
många fina resultat som presterades bland de drygt 
164 starterna. Söndagens lokala hästhoppning bjöd 
på drygt 210 starter. Det var en jättefin tävlingshelg 
med många fina resultat av hemmaekipagen! 
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Hoppning – privatponny  
1. Caroline Löfgren  

2. Julia Holmqvist  

Hoppning – privathäst  
1. Jenny Lundqvist  

2. Anna Elmquist  

Dressyr – privatponny  
Då det endast var två ekipage i två omgångar blev det 
ingen klass. 

Dressyr – privathäst  
1. Anna Nordvall 

2. Karin Birkehammar 

3. Anna Fors 

4. Mikaela Gustafsson 

5. Birgitta Englid 

Dressyr – lektionsponnyer  
1. Victor Braun-Ramnitz 

2. Elin Gustavsson 

3. Ronja Grahn 

Dressyr – lektionshäst, seniorer  
1. Cheryl Martin 

2. Carina Pettersson 

3. Therese Skjödt 

 

 
Vi gratulerar alla duktiga 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! 

Under hösten har cafeterian på försök tagit bort 
dagens lunch och i stället utökat med flera färdig-
rätter och smörgåsar. Utöver dessa serveras hem-
bakat fikabröd till kaffet.  

Kladdkaka med vispgrädde har även detta år varit 
cafeterians absolut populäraste fikatillbehör. Cafe-
terian 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. Gruppen har bestått av Gunilla 
Enänger, Chricko Synnerdahl, Åsa Sverin, Kerstin 
Ångman, Helena Ödlund 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 bi-
drag till vår verksamhet! 

Inackordering 

På Botkyrka Ridsällskap står 22 privathästar upp-
stallade. Dessutom hade vi under sommarmånaderna 
fem extra uppstallningar. 

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. 
Privathästägarna samlas två gånger per år för att 
diskutera gemensamma frågor tillsammans med per-
sonalen. 

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

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

 

 

 

Överst nästa sida: Privathästgänget i full färd med att stängsla hagar 
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Utmärkt förening 

BRS har blivit certifierad av SISU och Botkyrka kom-
mun inom projektet En utmärkt förening!  

En utmärkt förening är en bra förening och därför är 
det viktigt att BRS har den kunskap och de verktyg 
som behövs för att driva en bra verksamhet, dels för 
att få fler medlemmar och rekrytera bra ledare, dels 
för att underlätta och göra det administrativa arbetet 
mer effektivt.  

SISU Idrottsutbildarna som är idrottens studie- och 
utbildningsorganisation har utarbetat ett program i 
fyra steg som drivs tillsammans med kommuner i 
Stockholm: 

Steg 1 – Värdegrund, vision, mål och policy 
Steg 2 – Organisation, ekonomi, juridik och  
   marknadsföring 
Steg 3 – Trygghet 
Steg 4 – Ledarskap 

BRS styrelse har under 2010 deltagit i en utbildning 
och är den första förening i Botkyrka kommun som 
har blivit certifierad i steg 1 och 2.  

Steg 3 och 4 kommer att genomföras under 2011.  
Certifieringen innebär bl.a. att föreningen har: 

 Tydliga mål, vision och värdegrund. 
 Klubbpolicy samt policys för droger, jämställdhet 

och säkerhet. 
 En organisations- och rekryteringsplan med ar-

betsbeskrivningar kopplade till sig. 
 Utbildade ledare i hjärt- och lungräddning (HLR). 
 Drogförebyggande arbete. 

Certifieringen ska säkerställa att föreningar uppfyller 
vissa minimikrav. BRS har fått mycket beröm för att 
vi i alla delar inte bara uppfyller utan med råge 
överstiger kraven. 

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. Här finns 
också mer statisk information om föreningen och 
verksamheten. Hemsidan är välbesökt, inte minst av 
de som söker information om vår tävlingsverksamhet.  

Hemsidan och sociala medier som Facebook utgör 
viktiga informationskanaler och möjliggör även miljö-
mässiga besparingar. Ett exempel är terminsbreven 
som vi inte längre trycker upp och postar till våra 
ridande utan som publiceras och uppdateras på 
hemsidan. Vi når dessutom snabbt ut med informa-
tion; ett Facebook-meddelande till medlemmar och 
andra intressenter är betydligt effektivare än t.ex. 
traditionella e-postutskick. 

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

Styrelsen arbetar sedan ett par år målmedvetet med 
att teckna ner fattade beslut och riktlinjer i s.k. 
policyer. Avsikten är dels att göra det enklare att 
finna informationen för såväl alla intressenter som 
kommande styrelser. Det är viktigt att en förening 
har en skriftlig historia att kunna gå tillbaka till. 

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. 

Kommunens planer 

Styrelsen har fortsatt arbetet med de diskussioner och 
utredningar som föranletts av Botkyrka kommuns 
planer på en nöjespark och campingplats i området. 
Under året har kommunen tagit fram ett förslag till 
detaljplan för campingplatsen och del av nöjesparken 
och ett nytt förslag till program för områdena Hågel-
by, Eriksberg och Lindhov.  

Med detaljplaneförslaget och programhandlingen 
finns också den miljökonsekvensutredning som har 

gjorts. Enligt styrelsens bedömning visar dessa hand-
lingar på en rad allvarliga konsekvenser för området 
och ridverksamheten vilket styrelsen tydliggjort med 
sina synpunkter i samrådsskedet. Kommunen och 
BRS är sedan tidigare överens om att ridanläggningen 
vid Skrefsta framledes kan behöva en annan lokalise-
ring. 

Styrelsen har arbetat utifrån de tre frågeområden som 
identifierats: den nuvarande anläggningen med sina 
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Verksamhetsberättelsen undertecknas: 
 
Skrefsta i februari 2010 
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