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Förord 

Under 2011 har styrelsen arbetat vidare med BRS 
framtidsfråga, möjlighet till långsiktig utveckling på 
Skrefsta eller inriktning på lokalisering till annan plats 
och kanske det svåraste – hur vi kan driva och ut-
veckla en bra verksamhet under tiden osäkerheten 
består! 

En ny arbetsgrupp har bildats tillsammans med 
representanter för kommunen för att utreda möjliga 
alternativa placeringar av BRS. Frågan har under året 
tappat fart bl.a. beroende på att kommunen först vill 
se ett avtal med intressenterna kring nöjesparken och 
en detaljplan för det aktuella området. 

Som också nämns på annan plats i verksamhetsbe-
rättelsen så har BRS nu ett avtal med kommunen 
angående ökat underhållsåtagande från kommunens 
sida vad gäller byggnader och anläggning. Avtalet är 
nödvändigt för att under tiden fram till visshet i 
frågan om BRS lokalisering kunna fortsätta att driva 
en utvecklingsbar och bra verksamhet. 

Vi har trots olika syn på nöjesparkens tillblivelse upp-
rätthållit ett bra förhållande i vår relation till kommu-
nens företrädare, något som är viktigt för den fort-
satta processen. 

Vår löpande verksamhet med ridskola, fritidsgård, 
tävlingar och privathästuppstallning har fungerat väl, 
mycket beroende på inblandade personers utmärkta 
insatser. Hästarna har hållit sig fria från omfattande 
sjukdomar, ridgruppernas fyllnadsgrad är hög, box-
platserna är fullbelagda och tävlingsarrangemangen 
sätter föreningens namn på kartan. Allt detta med-
verkar på ett avgörande sätt till att vi har lyckats bibe-
hålla vår ekonomi i balans. 

Ideellt arbete är en av hörnstenarna i en förenings 
verksamhet och borgar för att denna är något mer än 
en företagsliknande dito. Det ideella arbetet som 
många medlemmar och deras närstående utför för 
BRS är av stort värde och hjälper föreningen att 
genomföra verksamheten till lägre kostnad vilket bl.a. 
återspeglar sig på våra priser. 

Till detta ska läggas den gemenskap och glädje som 
kännetecknar en väl fungerande förening, det är 
något vi värnar om. 

Det certifieringsarbete som BRS deltagit i inom 
ramen för En utmärkt förening stärker vår förenings-

profil med bl.a. tydliga policys och utbildningsinsatser 
inom flera områden. 

Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt stora tack 
till all personal för de mycket goda insatser man gjort 
under året och som är avgörande för en väl funge-
rande häst- och ridverksamhet och fortsatt utveckling. 
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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 Ridsportför-
bundet 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 tolv protokollförda möten och i tillägg till dessa ett antal verksamhets-
utskotts-, personalutskotts-, säkerhetsutskotts och IT-utskottsmöten, har haft följande sammansättning: 

Sonny Hellberg, ordförande 

Christer Lindberg, vice ordförande 

Mats Andersson 

Mischa Johansson, mötesadministratör 

Kerstin Karlsson 

Anna Nordvall 

Werner Röhrl 

Madeleine Berner, BRUS-representant 

Karin Birkehammar, 1:e suppleant 

John Staberg, 2:a suppleant 

Britt-Marie Blohmé, 3:e suppleant 

Sandra Jirwik, 4:e suppleant 

Estelle Bylon, BRUS-suppleant 

Linda Holmqvist, adjungerad verksamhetschef 

Elisabeth Braun Ramnitz, adjungerad  
   chefsinstruktör 

Linda Englund, adjungerad  
   stallchef 

Styrelsen har även under året bjudit in representanter från verksamhetens olika delar, t.ex. Cafeterian och TK. Syftet 
med dessa ”temainbjudningar” är bl.a. att främja informationsutbytet och sammahållningen inom föreningen. 

Revisorer 
Revisorer under verksamhetsåret har varit Monika Danell och Katariina Groth, auktoriserad revisor. Revisors-
suppleanter har varit Åsa Edvardsson och Rikard Moosberg, godkänd revisor. 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Frida Andersson, Åsa Sverin och Kerstin Ångman (sammankallande). 

Medlemmar 
Under 2011 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 663 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 
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 Män Kvinnor Totalt

Medlemmar 0–6 år 0 3 3

Medlemmar 7–12 år 4 187 191

Medlemmar 13–20 år 7 209 216

Medlemmar 21–25 år 1 25 26

Medlemmar > 25 år 17 163 180

Födelsedatum saknas ? ? 32

Hedersmedlemmar 11 4 15

Totalt 40 591 663
 

 

De senaste åren har medlemsantalet hållit sig på en 
ganska konstant nivå kring 700. Tyvärr ser vi dock en 
liten men konstant minskning av antalet män. 

Medlemsavgiften har under 2011 varit 200 kronor för 
juniorer, 300 kronor för seniorer och 550 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 Rid-

sportförbundet, möjlighet att tävla för klubben och 
medverka vid olika arrangemang vid BRS. Eftersom 
även en olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften 
måste alla som har en plats i någon av ridskolans 
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 PlusGiro. 

Hedersmedlemmar 
Jane Blomberg 

Göran Carlberg 

Monica Carlberg 

Sonny Hellberg 

Jan Karlström 

Bertil Kersfelt 

Christer Lindberg 

Ture Samuelsson 

Kerstin Strand 

Sven Olof Strömqvist 

Ulf Stålborg 

Roland Wahlberg 

Gunilla Enänger 

Kenneth Lynghaug 

Torgny Wännström 

 

BRUS

För verksamhetsåret 2011 redovisas BRUS års-
berättelse i separat bilaga. 
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Samarbetspartners och bidragsgivare 

Följande företag och organisationer har under 2011 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

DeLaval 
Erssons Fisk & Deli 
FotoAllé 
Golvkompaniet 
ICA Nära Svartlösavägen 

Karl Storz Endoskop  
   Sverige AB 
Lindt Choklad 
Madick foto 
Philips 
Riksgälden Privatmarknad 

Stockholmsgruppen 
   modellagentur 
Swedbank 
TF Häst & Fritid 
Traktor Nord, Södertälje 
 

 

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 och två privathäst-
läger. 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. 

Hösten 2011 inleddes en ny omgång med Ponny- och 
Stockholmscuper i dressyr och hoppning. Det är ut-
bytestävlingar mellan olika ridskolor i Stockholm. 
Sista omgångarna går under våren 2012 och vi hop-
pas att det går bra så att lagen kommer till final. 

Varje år anordnar Stockholms läns ridsportförbund 
en tävling mellan ridlärare på ridskolehästar för hela 
distriktet. I år deltog Bettan på Baron, Birgitta på 
Gitano Z och Helena på Glenn Canion. Alla tre 

gjorde fina ritter och Helena och Glenn tog en 
hedrande tredjeplacering. 

 

 

 

Personal 

Ledning 
Linda Holmqvist, verksamhetschef 

Bettan Braun Ramnitz, chefsinstruktör 

Linda Englund, stallchef 

Ridinstruktörer, fritidsledare, stallarbete m.m. 
Elin Andersson, fritidsgårdsansvarig 

Bettan Braun Ramnitz 

Linda Englund 

Annica Gleisner, ansvarig för Realgymnasiet 
Birgitta Gudmundsäter 

Helena Johansson 

Monica Karlsson 

Mikaela Gustafsson, timvikarie 

Josefin Linder, timvikarie 

Josefin Ronqvist, timvikarie 

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

Birgitta Gudmundsäter, Linda Englund, Helena 
Johansson och Bettan Braun Ramnitz deltog under 
våren på en dressyrclinic. Linda Englund och Bettan 
Braun Ramnitz har gått fortbildning för C-tränare. 
Annica Gleisner deltog i en fortbildning i hoppning. 
Birgitta Gudmundsäter och Bettan Braun Ramnitz 
har gått en ledarutbildning för Elisabeth Lundholm. 
Elin Andersson har gått en fritidsledarutbildning. 
Mikaela Gustafsson och Elin Andersson deltog i en 
fortbildning för ridledare. Linda Holmqvist deltog i 

en kurs om beskattning av löner, arvoden och för-
måner. Linda Englund har gått fortbildning i ledar-
skap. 

Annika Gleisner, Bettan Braun Ramnitz, Birgitta 
Gudmundsäter och Linda Englund har deltagit på 
den obligatoriska Ridlärardagen. 

Elin Andersson, Linda Englund och Helena Johans-
son deltog i en hoppkurs för Ulf Johansson. 

All personal har dessutom gått en halvdagskurs i 
HLR (hjärt- och lungräddning). 

 

Hästar och ponnyer 
Under året har vi sålt Sundazzel, Perla och Falköga. 
Linnea har fått vandra vidare till de evigt gröna äng-
arna. Vi har även bytt ut Ungaro och Sheila som 
tyvärr inte passade in i vår verksamhet. 

Nya hästar för i år är Arsenal Silver, Aida, Algebra, 
Lolita, Bahir II, Silvea Lady och Max. 

Hästarna utbildas fortlöpande av våra instruktörer, 
ofta under ledning av namnkunniga personer. In-
struktörerna håller också lektioner för varandra vilket 
bl.a. leder till jämnare nivå i utbildningen av våra 
elever. 

 

 

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

Hästar 
Aida 
Algebra 
Arsenal Silver 
Baron 
Bahir II 
Baylie 

Carat 
Cenna 
Chivas H 
Cyprus 
Daytona 
Don Pedro 

Elbero 
Gitano Z 
Glenn Canion 
Lolita 
Miramis Jum Jum 
Nick 

Pinoccio 

Pure Gold 
Queen of Halloween 
Stella 
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Ponnyer 
Arabella 
Banjo 
Belle 
Capitano 
Arda’s Green Spot 
Grytåsa Kask 

Ivanhoe 
Lollipop 
Lucien 
Max 
Mr Bean 
Mr Grey 

Nala 
Nikita 
Nova af Öhrlings  
   PriceWaterhouse- 
   Coopers 
Saga 

Silvea Lady 
Spirit’s Friend 
Killberry Symfonie 

 

 

Utbildningsutbudet 
Ridutbildningen omfattar teori, skolridning, hopp-
ning, terränghoppning och ridning ute i terräng. Vi 
har i viss utsträckning under året även kunnat erbjuda 
privatlektioner på våra ridskolehästar/-ponnyer. 

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

Under höstlovet hade vi, i samarbete med kommu-
nens förebyggande grupp för utsatta yngre, ung-
domar här som provade på ridning. Det var mycket 
uppskattat. 

Utöver ordinarie ridskolelektioner tillhandahåller vi 
utbildning i specialgrupper med begränsat antal elever. 

Därtill kommer kurser med allsidig träning, t.ex. 
kandarkurser, terrängkurser m.m. 

Vi har två grupper i hoppning och två grupper i 
dressyr för privathästar. Under året har vi haft Per 
Dahlgren och Annsofie Oscarsson som har hållit 
helgkurser för privathästar. 

Förbundet har lagt kurser för hela distriktet här på 
BRS. En allsvensketräff med 90 deltagare, en ban-
byggarkurs med 30 deltagare, en hoppkurs för in-
struktörer med Ulf Johansson samt en clinic med 
Eric Lette med 60 deltagare. 

Efterfrågan är stor och vi skulle med lätthet kunna 
fylla ett antal nya ridgrupper. Tyvärr har vi nått taket 
vad gäller framför allt hästkapaciteten. 
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Ridavgifter 
Vi tillämpar terminsavgifter. Vårterminens faktura är uppdelad i två delar varav den första delen (1 000 kr) ska vara 
BRS tillhanda den sista december och resterande del den sista januari. Höstens ridplats måste bokas upp senast sista 
maj med en bokningsavgift på 500 kr. Resterande del ska vara BRS till handa den sista augusti. 

Alla lektioner är på 45 minuter, där inget annat anges. 

Ridskolelektioner 

Junior ponny 142 kr
Junior häst 
Senior häst 

158 kr 
183 kr

Privathästlektioner 
Dressyr 
Hoppning, en timme 

164 kr 
200 kr

Rehabiliteringsridning 
Per ridtillfälle 220 kr

 

Specialgrupper 

HÄSTHOPPNING 

Junior, en timme 221 kr
Senior, en timme 232 kr

PONNYHOPPNING 

Junior, sju elever, en timme 199 kr
Junior, åtta elever, en timme 193 kr

HÄSTDRESSYR  

Junior 191 kr
Senior 203 kr

PONNYDRESSYR 

Junior 176 kr

 

Rehabiliteringsridning 
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 en grupp med barn med 
grava funktionshinder som har fått rida och umgås 

med hästarna för att träna upp balans och få ett ökat 
självförtroende. 

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. 

   

 

Kommunens LSS-verksamhet 
Även Botkyrka kommun bedriver daglig verksamhet 
på anläggningen. LSS1-personalen rensar ogräs, klip-
per gräs, röjer sly m.m. Dessutom sopar de alla läk-
tare, tömmer gödseltunnorna från ridhusen, skottar 

framför ingångar, tar ner hö från loftet och rensar i 
spolspiltan. Det är mycket glädjande för oss att kunna 
delta i detta projekt. 
1 LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
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Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften för privathäst var 1 030 kronor 
per termin eller 100 kronor per gång, där var sjätte 
gång är gratis. Avgiften avser hästar som inte är upp-
stallade på Skrefsta men som utnyttjar BRS ridanlägg-

ning. För privathästar uppstallade på Skrefsta ingår 
avgiften i inackorderingsavgiften. 

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

 

Godkännande av Hästnäringens  
Yrkesnämnd 
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) är en samarbets-
organisation som företräder arbetslivet inom svensk 
hästsektor. 

Under året har vi ansökt om och blivit godkända som 
praktikvärdar av denna organisation. Detta innebär 
att vi får ta emot praktikanter som behöver praktik 
för att gå t.ex. Hippologen, samt elever som redan 
går en hästutbildning och som ska göra arbetsinriktad 
praktik under sin utbildning. 

För att bli HYN-godkända ska man uppfylla många 
kvalitetsmässiga kriterier, t.ex. ha god hästhållning, minst 
två medarbetare ska vara utbildad på lägst level II (inneha 
kvalitetsskyltarna samt tilläggsskylten ”Ridskola”) samt 
därutöver ha en medarbetare med lägst level II som har 
genomgått deras interna praktikvärdsutbildning. Detta 
har Linda Englund gjort. 

Vi är mycket stolta över detta godkännande! 

Fritidsgården – öppen för alla! 

Varje dag hela året om är fritidsgården i stallet öppen. 
Fritidsgården besöks av cirka 100 barn och ung-
domar varje dag. De kommer hit för att hänga med 
sina kompisar, pyssla med sin favorithäst eller bara 
för att få koppla av. För många blir stallet som ett 
andra hem. I år har många yngre skötare börjat vara 
väldigt mycket i stallet och många äldre skötare har 
kommit tillbaka efter några års uppehåll, vilket är 
jätteroligt! 

Fritidsgårdens mål är att aktivera, engagera och finnas 
till för barn och ungdomar i stallet. Vi ska visa res-
pekt för varandra oavsett kunskap och bakgrund. 
Hos oss är alla lika viktiga och alla får vara med. 
Fritidsgården har som mål att arrangera minst två 
aktiviteter i veckan. 

 

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. 
Skötarkurserna 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 behöva ta betalt. 

För skötarna har året varit fullspäckat med utbild-
ningar och aktiviteter. Varje termin har vi två skötar-
möten och en skötarträff. Varje år så finns det ett 
antal tillfällen för skötarna att gå på skötar-
utbildningar, ett bra sätt att lära sig nya saker och 
fräscha upp gamla kunskaper. 

Nytt för hösten är att vi varje måndag har arrangerat 
Måndagsteori. Vi har haft olika teman och man har 
själv fått välja att gå på det man vill lära sig mer om. 
Var fjärde vecka har vi arrangerat Måndagsmys i 
stället för teori. Det har varit väldigt populärt och 
Josefin Linder och Mikaela Gustafsson har gjort ett 
bra jobb som ledare. 

Under loven arrangeras det extra mycket aktiviteter, 
minst en om dagen. Då har man bl.a. möjlighet att 
prova på hur det är att jobba i stallet. Vi arrangerar 
minst en instruktörsledd träningstävling i hoppning 
eller dressyr. 

I höstas fick de som ville möjligheten att bli foto-
graferad av Emelie Eriksson med sin sköthäst. En 
väldigt populär aktivitet som vi definitivt kommer att 
göra om. 

Då vi har fått en del nya hästar och skötare så 
bestämde vi oss för att göra en ny hästtavla att sätta 
upp i Smedjan. Skötarna har fått göra sin favorithäst i 
tyg och garn, en bra aktivitet då man har tid att 
umgås och prata medan man pysslar med sitt 
hästporträtt. 
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Andra aktiviteter som vi har haft under året är: 
klippningskurs, mumsmumsätar-tävling, märkestag-
ning, rykttävlingar, pysselkväll, spelkväll, måla påsk-
ägg, stjärnjakten, julgransplundring, sommaravslut-
ning, brännboll, julavslutning och filmkväll. 

Under somrarna arrangeras det ridläger dagtid för 
barn och ungdomar, men höjdpunkten är ofta ändå 
när man får sova över i stallet en kväll. Då är det 
mycket lekar i ridhuset, brännboll, grillning, spök-
historier och sedan lite film innan alla till slut somnar. 

Årets största händelse var när fritidsgården i våras 
åkte till Flyinge på studieresa. Pengarna hade vi 
samlat ihop helt själva genom att sälja salamikorvar 
och panta burkar. Under tre dagar bodde vi på 
vandrarhem och åkte till Flyinge på dagen och tittade 
på deras fina anläggning och hästar. En mycket 
uppskattad resa som vi planerar att göra om. Extra 
roligt var att vi hade samlat ihop så mycket pengar att 
deltagarna inte behövde lägga till något själva för att 
kunna åka med. 

För att aktivera föräldrarna och ge dem mer kunskap 
om deras barns fritidsintresse har vi haft föräldra-
kurser. Målet är att föräldrarna ska kunna hjälpa sina 
barn och vara trygga med hästen. 

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 att fodra, sopa, 
ta in och ut hästar och göra i ordning hästar för 
lektion. Som tack för hjälpen anordnar vi en stall-
värdsaktivitet en gång i månaden, och det kan vara 
allt från en god middag till ridning och tömkörning. 

Varje år arrangerar fritidsgården Majshowen till-
sammans med alla ungdomar i stallet. 

I år ingick följande nummer i showen: 

 Sagospel Shrek   Barn och ungdomar spelade upp 
vår egentolkade Shrek. 

 Stafetthoppning   Ungdomar ur klubben hoppade 
barbacka en bana på tid. 

 Voltige   Camilla Boander visade upp gymnastik 
från hästryggen. 

 Stallvärdskadrilj   Alla duktiga stallvärdar red en 
fin kadrilj utklädda till gubbar och gummor. 

 Popcornhoppning   Några tjejer ur ponnycupslaget 
poppade runt i full fart. 

 BRUS-nummer   Ungdomssektionen bjöd på en 
spännande gymkhana. 

Fritidsgården hjälper även BRUS att arrangera Lucia-
showen. 

Den 21 maj hade vi en uppvisning på Hjärta i 
Botkyrka, Botkyrka kommuns stora kultur- och 
idrottsfest i Hågelbyparken. Stallvärdarna red en 
kadrilj på Hågelbys utebana. Det var lite svårt att 
genomföra då det var rörigt runt omkring och 
mycket ljud, vilket gjorde hästarna väldigt nervösa. 

För att kunna arrangera så pass många aktiviteter 
som är gratis är vi beroende av att få LOK1-stöd. De 
senaste åren har vi fått mer bidrag då vi har blivit 
bättre på att redovisa allt vi faktiskt gör. Det är en 
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår 
verksamhet där vi vill att alla ska ha möjlighet att få 
vara med. 

Under 2011 har Elin Andersson jobbat på Fritids-
gården. 
1 LOK = Statligt lokalt aktivitetsstöd 

 

 

 

 
Glada ungdomar under besök på Flyinge. 
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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 kronor 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 38 750 
kronor. 

Gymnasieverksamheter 

Tumba Gymnasium 
BRS har sedan flera år ett samarbete med Tumba 
gymnasium, där eleverna har förmånen att kunna välja 
specialidrott/individuellt val. Eleverna kommer från 
olika program och har ridprofilen som tillval. 

Under läsåret 2011/2012 har endast två årskullar varit 
aktiva: årskurs två och tre. Under nästkommande år 
kommer detta att utökas med årskurs ett och dessa 
kommer då att läsa kursen som en nationell kurs. 

Nytt för i år är att vi kör kurserna parallellt tidsmässigt, 
vilket innebär att det nu är två instruktörer som under-
visar: Linda Englund och Helena Johansson. 

I dag finns totalt 11 elever, med flest elever i tvåan. 
Eleverna undervisas både teoretiskt och praktiskt och 
ska härigenom ges fördjupade kunskaper om hästar, 

deras skötsel samt ridning. Den teoretiska delen är 
ganska fördjupande med exempelvis foderstatsberäk-
ning och sjukdomslära, men innehåller även praktiska 
delar såsom löshoppning, tömkörning och häst vid 
hand. Treorna har t.ex. jobbat mycket med exteriör 
och hästens rörelseschema för att i vår kunna avlägga 
studiebesök vid treårstest. 

Ridningen anpassas efter elevernas egen utbildnings-
ståndpunkt och här varvas dressyr, hoppning och 
terräng. 

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

 

Realgymnasiet 
BRS har den 1 augusti 2011 startat ett samarbete med 
Realgymnasiet. Eleverna på Realgymnasiet läser 
Naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning. 
De har sina profildagar där de läser kurser i ridning 
och hästkunskap förlagda till BRS. De elever som 
läser tillval specialidrott hoppning har också sin 
ridning och teori en dag i veckan hos oss. 

Vi har elever ur alla tre årskurser. Realgymnasiet 
samarbetar med fyra olika ridskolor i Stockholms-
området då klasserna är uppdelade i mindre grupper 
för att ge kvalitet i undervisningen. Eleverna kommer 
främst från Stockholmsområdet men även från andra 
delar av landet. Åtta av eleverna är/har varit elever på 
BRS. 

På måndagar läser 11 elever i årskurs tre, på tisdagar 
åtta elever ur årskurs ett, på torsdagar läser 11 elever 
från årskurs två specialidrott hoppning och på 
fredagar har vi åtta elever ur årskurs två. 

Eleverna har stalltjänst varje morgon och årskurs tre-
eleverna har även anläggningsskötsel i sin kurs och 
harvar/sladdar i Lilla ridhuset på måndagar. I kurser-
na ingår ridundervisning, både dressyr, markarbete, 
hoppning samt ridning ute. I de teoretiska kurserna 
läser eleverna exempelvis exteriör och anatomi, foder, 
ridlära, sjukdomslära, avel etc. Undervisningen följer 
kursplanen för Naturbruksprogrammet. Målet för 
årskurs tre-eleverna är att de ska kunna klara yrkes-
provet för diplomerad hästskötare. 
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Annica Gleisner undervisar eleverna på Realgym-
nasiet och är anställd av Realgymnasiet på 80 %. 

Samarbetet med Realgymnasiet gör att BRS kan 
utnyttja anläggningen och hästarna på dagtid då de 
annars inte används. Det ger också god reklam för 

vår anläggning och verksamhet då många elever 
kommer hit och rider i gymnasieverksamheten som 
kommer från andra klubbar. Dessutom framhålls 
BRS i Realgymnasiets marknadsföring. 

 

 

Tävlingskommittén 

Med syfte att bedriva 2011 års tävlingsverksamhet har styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén har haft 
följande sammansättning under året: 

Grenledare dressyr – Berit Norberg 

Grenledare hoppning – Karl Johan Synnerdahl och Anne 
Johansson 

Grenledare fälttävlan – Linda Holmquist 

Ansvarig för administration och ekonomi – Lena Niklasson 

Teknik – Kenneth Lynghaug 

Säkerhet – Anton Synnerdahl 

Funktionärsansvarig – Frida Andersson 

Ridskolans representant – Linda Holmqvist 

Information/hemsida – Sanna Andersson har haft 
vänligheten att stötta TK på distans med denna 
funktion under året 

Tävlingar under verksamhetsåret 

Ett stort grattis till alla BRS-ryttare som under året 
har varit ute och tävlat i regionen och runt om i vårt 
avlånga land. Många fina resultat har uppnåtts. Det är 
viktigt att komma ihåg att många gånger är det de 
personliga framstegen som räknas för ekipaget och 
inte alltid placeringen. 
 

 

Tack vare en bra insats från alla ideella har tävlings-
sektionen genomfört ett stort antal tävlingar på 
hemmaplan. I ridskolans regi har även ett antal 
träningstävlingar genomförts under året. Vi har haft 
över 2 000 starter under året på externa tävlingar, 
inom dressyr hoppning och fälttävlan. Förutom alla 
dessa starter har vi genomfört 14 klubbtävlingar. Vi 
avslutade utomhussäsongen med en mycket trevlig 
jaktritt! 

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, 
resultat m.m. på hemsidan under rubriken Tävling. 
Korta notiser med aktuell information finns under 
Tävlingsnotiser. 

 

Dressyr

Vi startade tidigt på året med en lokal LA:3 den 6 
februari. 

Under påskhelgen hade vi regionala tävlingar. På 
påskdagen Msv C:1 och Msv B:5 och på annandagen 
lokala tävlingar LB:2 och Div 3 häst omgång 1 LB:1. 

Den 22 maj följde finalen i Ponnyallsvenskans Div 3 
LB:1 och en förklass LB:1. 

Vår ”fina” dressyr arrangerades nere på vallen 11 och 
12 juni. Tre klasser per dag från LB:3 lokal till Msv 
A:1 regional. Strålande väder nästan hela helgen. 

Lördagen den 8 oktober var det dags för lokal häst 
LB:3 och LA:4. 

Söndagen den 9 oktober följde lokal ponny med 
Allsvenskans Div II omgång 2 LB:1, förklass LB:1. 

Söndagen den 23 oktober omgång 3 i Allsvenskans 
Div1 Msv B:3. 

Grenledaren i dressyr riktar ett jättetack till alla 
suveräna funktionärsinsatser och hoppas att vi blir 
ännu fler 2012! 
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Fälttävlan 

Den 10–11 september genomförde vi en lokal- och 
regional fälttävlan. Klasserna utgjordes av debutant 
och lätt. Vi hade 74 starter och genomförde dressyr- 
och hopprov för en debutantklass på lördagen, övriga 
prov genomfördes på söndagen. 

Många timmar lades ner av flitiga händer på att 
färdigställa banan som åter fick en sträckning på och 
runt övre Vallen, med start och mål i anslutning till 
hoppvallen. Flera nya fina hinder och hinder-
utsmyckningar gjorde att vi åter fick beröm. En väl 
genomförd tävling med nöjda ryttare och arrangör. 
Och vädrets makter var med oss!  

Hoppning 

 

Liksom i fjol inledde vi vår första lokala/regionala 
hopptävling 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, genom-
förde vi en mycket lyckad hopphelg. Det var trångt 
på parkeringen och vi fick på grund av all snö även 
utnyttja Vallen för parkering av transporter. Över 450 
starter genomfördes under dessa intensiva dagar. 

Lördagskvällen bjöd på en fantastisk Mellomys för 
funktionärerna. 

Nästa stora hoppbegivenhet var årets tävling på 
Vallen. Gräset lyste grönt och banan var i mycket fint 
skick trots den sena snösmältningen. Och solen 
övergav oss inte helt under helgen, även om regnet 
hotade oss! Helgen bjöd på över 300 starter i klasser 
från 0,95 och upp till 1,30. 

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 200 
starterna. Söndagens lokala hästhoppning bjöd på 
drygt 220 starter. Söndagen blev också en trevlig 
tävlingsdag med många fina resultat av hemma-
ekipagen! 

 
Utbildningar 

Som tävlingsarrangör är det viktigt att följa med i 
utvecklingen och hela tiden förbättra verksamheten. 
En del i detta är att genom utbildning få viktig 
kunskap och nya idéer. Anton Synnerdahl har under 
året gått första steget i utbildningen för att bygga 
terrängbana. Berit Norberg och Lena Niklasson 

deltog i en repetitionsutbildning för domare i sina 
respektive discipliner. 

Lena Niklasson har dessutom gått en handledarkurs 
för Grönt Kort. 

 

Klubbmästare 

KM har genomfört i olika omgångar inom dressyr och hoppning. Dessa duktiga ryttare får uppmärksamhet under 
årsmötet då prisutdelning hålls! 

Hoppning – lektionshästar 
1. Nadja Johannesson, Gitano Z 

2. Carolina Röhrl, Cenna 

3. Anette Lundström, Don Pedro 

3. Linus Pettersson, Lolita 

Hoppning – lektionsponnyer 
1. Nikita Lindblad, Mr Bean 

2. Julia Holmqvist, Saga 

2. Julia Osswald, Max 
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Hoppning – privatponnyer 
1. Elin Gustafsson, Black Pearl 

2. Julia Holmqvist, Sonella 

2. Carolin Löfgren, Borris 

Hoppning – privathäst 
1. Anton Synnerdahl, Qurage 

2. Jenny Lundquist, Lancia 

Dressyr – privatponny 
1. Julia Holmqvist, Sonella 

Dressyr – privathäst 
1. Viktoria Gudmundsäter, Toleirao 

2. Kelly Ståhl, Al Capone 

3. Josefin Linder, Seppl 

Dressyr – lektionsponnyer 
1. Madeleine Berner, Arda’s Green Spot 

2. Victor Braun-Ramnitz, Banjo 

3. Carolina Andersson, Capitano 

Dressyr – lektionshäst, seniorer 
1. Carina Pettersson, Chivas H 

2. Therese Skjödt, Miramis Jum Jum 

 

Vi gratulerar alla till framgången! 
 

Stolta pristagare. 

 
 

Nyårshoppet 
Under årets instiftades ett nytt vandringspris, Nyårspokalen, som tilldelas en ryttare som genomför en bra prestation 
under tävlingen Nyårshoppet. 2011tilldelades Mika Anderson priset. 

 

Ponnygalopp 
Elin Gustafsson har med sin ponny Don deltagit i SM och NM i ponnygalopp med fina resultat. 

Cafeterian 

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

Verksamheten har skötts av ideella krafter i 
cafeteriagruppen samt av ryttare och föräldrar från 
våra ridgrupper som har ställt upp en dag per rid-
tillfälle och termin. Under hösten gjordes på försök 
en förändring i bemanningsschemat. Alla ryttare/ 
föräldrar tilldelades en personlig tid att bemanna 
cafeterian. Försöket har slagit väl ut och cafeterian 
har varit obemannad vid endast två tillfällen. 

Stort tack till alla som har hjälpt till att göra cafeterian 
till en mysig samlingspunkt för klubbens alla med-
lemmar! 

Under året har focaccia blivit en ny försäljningssuccé 
som har blivit nästan lika efterfrågad som toasten. 
Kladdkaka med vispgrädde har även detta år varit 
cafeterians absolut populäraste fikatillbehör. 

Även på tävlingsdagar har cafeteriagruppen och rid-
grupper skött cafeterian. Vid utomhustävlingarna 
flyttas cafeteriaverksamheten ner till Vallen. Nyin-
köpta grillar har möjliggjort att grillade hamburgare 

15



har kunnat säljas vid flera tävlingar. Ett uppskattat 
alternativ till dagens lunch. 

Under verksamhetsåret har cafeteriagruppen träffats 
ett par gånger per termin för att planera verksam-
heten och storstäda. Nya gardiner har också sytts och 
hängts upp. 

Administration och storinköp har skötts av cafeteria-
gruppen. 

Cafeterian har under året bidragit med ett välkommet 
ekonomiskt överskott till klubben! 

Gruppen har bestått av Gunilla Enänger, Chricko 
Synnerdahl, Åsa Sverin, Kerstin Ångman, Helena 
Ödlund, Carina Ståleborg, Monica Danell och Tine 
Blomberg. 

 

Festkommittén 

Ett år har passerat, ett år med mycket roligheter och 
framför allt festligheter. För att ja, sen BRS 
Festkommitté (FK) grundades i Falsterbo i juli 2011 
har det blivit lite mer stil över BRS, lite mer 
glamouröst och framför allt lite mer fantastiskt. Men 
hur grundades då vår kommitté? 

Det var en kväll i mars och mamma Chrickos favorit 
Eric Saade skulle slåss i Globen. Tillsammans hejade 
vi fram honom under en väldigt lyckad kväll, vårt 
första ”Mellomys”. 

En kväll som senare kom att avslutas med mode-
visning och dans till tidig morgon. 

Nästa stora plan var Grillkvällen. Meningen var att 
göra en trevlig kväll för alla de funktionärer som efter 
hårt slit på Vallentävlingarna hade gjort sig förtjänta 
av en kväll i solnedgången avnjutandes en kall dricka 
och en god köttbit för att senare spela brännboll 
bland hindren på hoppbanan. Vädret ville dock annat, 
solnedgång utbyttes mot cafeterians lysrör, och hopp-
banan byttes mot Stora ridhusets sand. En mycket 
lyckad kväll, som blev natt, som blev söndagmorgon 
och mera jobb på Vallen. Cirkeln var sluten. 

Så kom vi då till vår stora satsning, årets Kräftskiva. 
Så stor att vi kände oss kallade att åka till Falsterbo 
på konferens och för att hämta inspiration, för att 
kunna starta Botkyrka Ridsällskaps Festkommitté. 

Resan till Falsterbo innebar mycket mer än bara 
hästar och nöje, det var kläder som skulle provas ut, 
kepsar som skulle passa, glas som skulle provdrickas, 
och veckans höjdpunkt var nog när verksamhets-
chefen SMS:ade och skrev: ”Jag har köpt lite billigt 
pynt i Ullared”. Planeringen var alltså i full gång! 

Så blev det äntligen den 20 augusti, dagarna innan 
hade regnet stått som spön i backen. Att resa ett 
partytält som senare skulle komma att rymma 60 
personer, ja det är en erfarenhet i sig. Kallt var det 
också, så kallt att Cheryl absolut skulle ha med sig en 
tjocktröja och helst av allt ville hon sitta inne med sin 
Yvonne. Men någon tjocktröja behövdes aldrig. Vi 

kan nog, med alla er som var där, enas om att 2011 
års kräftskiva var, som vår solgud så gärna uttrycker 
sig – ”Helt fantastisk!” 

September och fälttävlan stod på schemat. Och jaha, 
hur skulle FK involvera sig nu då? Jo, med ett hinder 
så klart. Vi hoppas och tror, att ingen har missat vårt 
fina, mörkgrönt-guldiga och champagneinspirerande 
hinder! 

Hösten gick och planerna drog igång för årets Hallo-
weenfest. En fest som skulle bli både full av över-
raskningar, skrämmande och helt galet bra! 

Till våra kära gäster hade vi i hemlighet planerat en 
liten spökrunda, en kortare sådan som fick kommen-
taren ”Jag var glad att jag hade trosskydd på mig”. 

FK, eller kollektivet som vi också kallar oss, är som 
en enda stor familj där vi gör allt tillsammans. 
 

 
 

Vi vill tacka för ett fantastiskt år med många under-
bara och roliga kvällar! Vi ser fram emot 2012 och att 
ännu fler vågar besöka våra tillställningar, och inte 
minst på ÅRSMÖTESFESTEN. 

FK har under året bestått av Elin Andersson, Frida 
Andersson, Anna Synnerdahl, Anton Synnerdahl, 
Malin Johanson, Ulrika Johansson, Mikael Stenberg – 
Handyman och Jenny Johansson – Solgud. 
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Inackordering 

På Botkyrka Ridsällskap står 22 privathästar uppstallade. 
Under året har vi även haft några extra uppstallningar, 
två under våren samt två under sommaren. 

Utöver dessa så hade vi under våra två privatläger-
veckor sammanlagt 21 extra hästar uppstallade. 

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. 

Anläggningen 

Stallarna 
Löpande renovering och underhåll säkrar anläggning-
ens skick. 

Lysrörsarmaturerna i boxgången i Stora stallet är ut-
bytta och samtliga lysrör på anläggningen har kon-
trollerats. 

Gamla vattenledningar är nermonterade från taket i 
Stora stallet. 

Yttertaket på Stora stallet är lagat, då snöskottningen 
under den snörika vintern orsakat en hel del skador. 

I Lilla privatstallet är två boxväggar utbytta, alla vatten-
ledningar är isolerade och några vattenkoppar och 
foderkrubbor utbytta. 

Alla stallar har på sedvanligt sätt tvättats med högtryck 
under sommaruppehållet samt målats. 

 
 

 
Även fälttävlansbanan har under året fått sig en rejäl genomgång. 

Ovan stockhindret nere vid Torpet.

 

 

 
Våra arrangemang är mycket välbesökta och besökarna kommer ofta från hela 
landet. När läktarplatserna inte räcker till får vi ta till kanten av manegen 
som nödlösning, här avspärrad med hjälp av vita dressyrstaket. 

Ridhusen 
Löpande underhåll har skett i både Lilla och Stora rid-
huset. 

Ridhusbotten i Lilla Ridhuset har under hösten bytts ut 
och även sargen har lagats och målats. 

Gångbron till läktarentrén är utbytt. 

Vallens dressyrbana har fått mer sand inlagt för bättre 
underlag 

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

I Stora ridhuset har det investerats i solgardiner längs den 
södra långsidan. 
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Ridstigar och utebanor 
Ridstigarna röjs regelbundet för att framkomligheten ska 
vara god och det ska vara säkert att rida på dessa. Under 
året har även underlagen förbättrats med sand och grus. 

Vattengraven har genomgått en stor reparation då vi 
bytt ut en hel långsida. 

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

Ett antal fasta och mobila hinder har förbättrats. 
Stockhindret nere vid Torpet byttes ut helt. 

Gräsbanan är jämn och fin med mycket gräs. 

 
Ett arbetslag under välbehövlig vila efter en insats på terrängbanan.

 

Hagar 
Vi försöker hela tiden att förbättra hästhållningen och en 
viktig del är att möjliggöra en rejäl utevistelse – vi vill 
med råge överstiga rekommendationerna. 

En tidigare stängd hage har på nytt öppnats och den 
stora gräshagen har delats av till ytterligare en mindre 
gräshage vilket har förbättrat hästarnas möjlighet att 
komma ut under dagen med ytterligare tid. 

Hästarna kunde i år tyvärr inte beta i hagen öster som 
Stora ridhuset (Sjöängen), men där har nu såtts in vall, 
vilket möjliggör för oss att använda den till bete 
sommaren 2012. Denna mark ingår numera i vårt 
arrende. 

 

Ridskoleponnyerna och -hästarna har under sommaren 
gått och betat på våra marker runt anläggningen och i 
Lilla dalen. Nya, stora vattenkar har köpts in. 

Vi har bytt ut en hel del elband och isolatorer och köpt 
ett nytt elaggregat till våra hagar. 

 

Sjukhagarna har målats. Staket runt om på anläggningen 
har riktats, murkna delar bytts ut och allt målats. 

Nya vägskyltar är uppsatta mellan Hågelby och Skrevsta. 

 
Miljö 
Vi har en ny sopstation där vi har speciella platser för 
farligt avfall. Denna kom till efter att vi under våren 
och sommaren gjorde en stor genomgång och rensning 
av bl.a. garaget. Skräpet vi fick ihop fraktades bort i en 
stor container. 

Allt huvudfoder köps in närodlat av Hamra för att 
värna om miljön och för att det är av god kvalitet. Vi 
väljer gärna lokala leverantörer så långt det är möjligt! 

En ny traktor är den stora investeringen år 2011. Den 
är miljöklassad och lätthanterad – och dessutom BRS-
blå! 
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Säkerhetsutskott 

För en verksamhet som BRS är säkerheten viktig och 
vi arbetar aktivt med denna och ligger direkt under 
styrelse. 

Säkerhetsutskottet (SU) har till uppgift att på ett 
övergripande plan bl.a. försöka förutse faror och 
risker och minimera dessa genom att ta fram regler 
och anvisningar (policys) för hur dessa ska undvikas 
för ridande, besökare och personal. 

Det löpande säkerhetsarbetet sker genom månatliga 
skyddsronder där personalen med stöd av en check-
lista kontrollerar anläggningen och noterar åtgärder 
som krävs för att hålla en god säkerhetsstandard. Det 
handlar om allt från utstickande spik och trasiga 
stängsel till fungerande nödbelysning och brandsläck-
ningsutrustning. 

En viktig del av SU:s uppgift är följa det systematiska 
brandskyddsarbetet som vi på BRS jobbar aktivt med 
sedan ett antal år. 

Utrymningslarmanläggningen funktionskontrolleras 
och servas en gång per år av fackmän. 

Utöver brandskyddet utgör säkerheten i arbetsmiljön 
för våra anställda ett prioriterat område. Varje termin 
kontrolleras verksamheten vid genomgång av en 
mycket omfattande checklista, speciellt framtagen för 
ridskolor av fackförbundet Kommunal. 

SU har bestått av Christer Lindberg, Sonny Hellberg, 
Linda Holmqvist (verksamhetschef), Mischa Johans-
son och Werner Röhrl (sammankallande). 

IT-utskott 

En verksamhet med den omfattning som BRS be-
driver kräver ett bra IT-stöd. Ett IT-utskott (ITU) 
finns vars uppgift är att på ett övergripande plan följa 
utvecklingen inom området och föreslå och genom-
föra förbättringar. 

Under året har IT-utrustningen setts över. Ett tråd-
löst nätverk har installerats och nya datorer inför-
skaffats för att underlätta för verksamheten. 

Även en IT-policy har varit under framtagande under 
året. 

ITU har bestått av Karin Birkehammar (samman-
kallande), Linda Holmqvist (verksamhetschef), 
Kenneth Lynghaug och Mischa Johansson samt 
Sanna Andersson (adjungerad). 

 

Personalutskott 

Personalutskottet (PU) har haft fyra protokollförda 
möten under året rörande löner, tjänstebostaden, 
uppsägning pga. arbetsbrist, tjänstledigheter, tjänste-
samtal på privata mobiltelefoner m.m. 

PU har under året bestått av Sonny Hellberg, Christer 
Lindberg, Mischa Johansson, Mats Andersson och 
Linda Holmqvist. 

Beslut i PU rapporteras i styrelsen. 
 

Utmärkt förening-certifiering 

Botkyrka kommun erbjuder certifiering enligt 
Utmärkt förening tillsammans med ABF, Studie-
förbundet Vuxenskolan och SISU – Idrottsutbildarna. 

På Botkyrka kommuns hemsida omnämndes BRS 
enlig följande: 

Utmärkt förening är en kombinerad utbildning och certi-
fiering och är en utbildning i fyra steg. Utbildningen hjälper 
föreningen att utvecklas på ett bra sätt. 

1. Värdegrund 

2. Organisation 

3. Trygghet 

4. Ledarskap 

Ett antal föreningar i Botkyrka kommun är redan igång 
med sitt certifieringsarbete i samverkan med sina studieför-
bund. Några föreningar har redan genomgått diverse steg i 
certifieringsprocessen. Dessa Utmärkta föreningar är Bot-
kyrka kommun stolta att presentera: 
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Botkyrka Ridsällskap 

Tullinge Triangelpojkar Hockey Club 

Tullinge GymMix 

En certifierad förening får ett intyg och en symbol 
som kan användas i marknadsföring. BRS fick 
diplom för steg ett och två på Botkyrka-dagen som 
arrangerades i Hågelbyparken. 

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 allmän och historisk information om före-
ningen och verksamheten. Hemsidan är välbesökt, 
inte minst av de som söker information om vår täv-
lingsverksamhet. 

Under året har styrelsen arbetat med en kommunika-
tionsplan. Kommunikationsplanen finns för att klub-
ben ska se över vilka informationskanaler vi har, hur 
de fungerar samt se över om vi behöver nå ut till våra 
medlemmar och samarbetspartners på fler sätt. Målet 
är att rätt information ska komma fram till rätt 
person i rätt tid. 

Hemsidan och sociala medier som Facebook utgör 
viktiga informationskanaler och möjliggör även miljö-
mässiga besparingar. Vi når dessutom snabbt ut med 
information; ett Facebook-meddelande till medlem-
mar 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. 

Arbetet med att teckna ner fattade beslut och rikt-
linjer i s.k. policyer fortsätter. Avsikten är bl.a. 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. 

 
Enhetliga profilkläder hjälper till att tydliggöra och stärka vårt varumärke! 

 

 

Kommunens planer 

Styrelsen har i januari 2011 lämnat sina synpunkter på 
Botkyrka kommuns förslag till detaljplan för del av 
familjeparken Hågelby och i februari till regeringen 
överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva strand-
skydd inom delar av detaljplaneförslaget då detta 
negativt påverkar hästhagarna. 

Styrelsen har i oktober 2011 lämnat sina synpunkter 
på Trafikverkets förstudie av Hågelbyleden. 

Kommunens planer på en nöjespark och camping-
plats i området har av okända skäl blivit försenade 
och den, för arbetet med placering och utformning 
av en framtida ridanläggning, tillsatta arbetsgruppen, 
med representation från BRS, har inte arbetat vidare 
med alternativ lokalisering av vår verksamhet. Arbets-
gruppen har haft ett fåtal möten huvudsakligen med 
fokus på den nuvarande anläggningen vid Skrävsta 
och dess underhållsbehov. 
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Verksamhetschefens ord 

Jag vill med detta passa på att tacka alla underbara 
människor som ger så mycket av sin tid och engage-
mang till BRS. 

BRS är som bekant en ideell förening som kräver 
många ideella timmar. Jag som verksamhetschef 
tycker att det värmer i hjärtat när man möts av många 
barn och ungdomar som lever sitt liv i stallet. Det 
präglar många barn till att ta ett vardagligt ansvar och 
man får en social kompetens då man redan som ung 
kommunicerar med människor i alla åldrar. 

 

 
Årets höintag tog en lång dag i anspråk mot tidigare två. 

Att man sköter och handskas med hästarna som 
väger 400–600 kg kräver att man är bestämd lugn och 
tydligt visar hur man vill att hästarna ska uppföra sig. 
Ett ledarskap som är ovärderligt. Vi vet att många av 
dessa i framtiden kommer att arbeta som ledare inom 
t.ex. näringslivet. 

Att se ungdomarna sätta ihop shower och hålla i 
många olika aktiviteter och få allt att klaffa är en 
härlig bedrift som man har nytta av i framtiden. 

När man har en personalgrupp som visar ett otroligt 
engagemang när det gäller elever, hästar och jobbar 
med en anläggning som kräver mycket underhåll så 
känns det otroligt tryggt att vara ett gäng som visar 
en laganda och har en lojalitet utöver det vanliga. Att 
jobba i den här personalgruppen och med alla härliga 
hästar i stallet är det roligaste jobb jag kan tänka mig! 

Man vet aldrig vad som väntar en när man kommer 
på morgonen. Är det någon häst som har kommit 

lös? Har någon lyckats stoppa något i vattenkoppen 
så det är en härlig översvämning, eller har Jum Jum 
varit lös och inventerat alla skåp? Kan man gå hem 
när man slutar eller är det någon häst som är sjuk så 
att man måste invänta veterinär? Dagarna blir aldrig 
tråkiga då ingen dag är lik den andra… 

Att jobba med hästar är otroligt givande. Jag vet inte 
om någon kan tänka sig att det faktiskt är skönt att 
känna lukten av hästar och andas in frisk luft på 
arbetstid och att det kan vara kul att mocka, kratta 
skyffla torv, köra traktor, harva ridhusen, ta in 
hösilage och hö och se till att det är ordning och reda. 

Ett tack till Ann Strandqvist som utbildat TK, BRUS, 
personal med flera i första hjälpen. 

Jag vill också ge ett stort tack till ”cafeteriatanterna” 
som ser till att det läggs ut scheman på vilka som ska 
stå i kaféet och att varor inhandlas och att det pyntas 
och rensas i alla frysar, kylar och skåp. 

Tävlingssektionen ser till att det anordnas intern och 
externtävlingar för alla tävlingssugna ryttare. Jag som 
tävlingsledare för fälttävlan kan bara konstatera vilka 
härliga människor det finns i den här föreningen. 
Helgerna från maj fram till september då det var 
några som kom och körde järnet med röjsågar, 
motorsågar, hammare och spikar. Tack snälla för att 
ni gjorde det till en supertävling! 

Vill slutligen passa på att ge ett extra tack till er som 
hjälper oss med anläggningsjobben såsom utbyte av 
lås, jämnar ut marken vid ingångar, byter lampor, 
röjer sly, lagar vägen, kör gödsel, lagar staket och allt 
möjligt annat mellan himmel och jord. 

 

  
Linda Holmqvist, verksamhetschef 
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En god djurhållning kräver rejäla ytor. Här betar hästarna på Sjöängen som numera ingår i vårt arrendeavtal. 

Kontaktuppgifter 

Adress 
Botkyrka Ridsällskap 
Skrefsta Gård 
147 43 Tumba 

E-post 
info@brs.nu 

Hemsida 
www.brs.nu 

Telefonnummer 
08-530 391 44 Stallkontoret 
08-530 367 03 Administrationen 
08-534 004 69 Tävlingskommittén 
072-361 93 18 Avbokning (SMS) 
 

Bankgiro (OCR) 
5318-7415 

PlusGiro 
69 83 45-6 

Organisationsnummer 
812800-1024 
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Verksamhetsberättelsen undertecknas: 
 
Skrefsta i februari 2011 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Sonny Hellberg Christer Lindberg 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Mats Andersson Mischa Johansson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Kerstin Karlsson Anna Nordvall 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Werner Röhrl  Madeleine Berner 
Ledamot BRUS-representant 
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Förord 

Nu har året 2011 passerat och tiden har svävat förbi, och jag tror inte de är bara jag som tycker 

det. BRUS styrelse har som varje år målet att aktivera och skapa god kamratskap mellan 

ungdomarna i stallet.  Det här året avsåg vi även uppnå en gemenskap mellan alla. Vi vill att barn och 

ungdomar ska känna sig trygga i vår tillvaro och veta att även när vi inte har aktiviteter så står våra 

dörrar alltid öppna. Varje år kliver hundratals barn och ungdomar över tröskeln till stallet. Här finns 

kompisarna, gemenskapen och här finns hästarna. De kommer in med hopp om att ha en rolig dag 

och att lära sig nya saker. Och det är precis vad vi vill uppnå. Idrott ska vara roligt! Det ska inte finnas 

någon struktur på vem som är bäst eller vem som lär sig mest på snabbast tid. Allt handlar om att 

tillsammans ha roligt och samtidigt utvecklas och lära sig nya saker. 2011 har varit ett händelserikt 

och roligt år så nu hoppas jag lika många samt ännu fler gör 2012 lika bra, om inte ännu bättre! 

Sofi Väisänen 

 Brus ordförande under 2011 

Styrelsen  

Brus styrelse har år 2011 bestått av: 

Ordförande Sofi Väisänen 

Vice ordförande Madeleine Berner  

Sekreterare Sara Vidzém  

Kassör Josefine Örn  

Ledamot Camilla Eriksson 

Ledamot Estelle Bylon 

Ledamot Paulina Salonen 

Ledamot Ronja Grahn  

Suppleant Jessica Åberg  

Suppleant Linda Lidström  

Suppleant Vanessa Hollmann 

Fritidsgårdsrepresentant  Elin Andersson 
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Vad	är	BRUS	

BRUS är en förkortning av Botkyrka Ridsällskaps Ungdoms Sektion 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 
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Aktiviteter	

Under året har vi bland annat anordnat: 

Pulkarace: 

Vi började året så vackert med massa snö och alla barn tycker om att åka pulka, så vi gjorde en stor 

aktivitet och tog oss till Botkyrka backen och tävlade med barnen! Självklart hade alla hjälm för 

säkerheten och de var mycket uppskattat från vår sida och framförallt alla andras! 

Bullätartävling: 

En klassiker från vår sida! Tävlingen är simpel, varje enskild person ska äta så många bullar som man 

orkar. Väldigt kul och jag kan säga från min sida att jag inte har skrattat så mycket på länge! 

Filmmaraton: 

En ny idé vi kom på som var mycket uppskattad, dock var det inte så mycket film utan mer lek i 

ridhuset under nattens gång. För er som inte vet vad det här är så ska man helt enkelt titta på så 

många filmer i rad efter varandra. Vi märkte själva att man kanske måste bestämma alla filmer från 

början.  Underlättar så de slipper bli tjafs om vilken film vi ska se! 

Under påsklovet hade vi mycket aktiviteter: 

Maskeradrykttävling – En vanlig rykttävling plus att man ska klä/smycka ut sin häst. 

Skottkärrerally – En gammal klassiker, alltid lika roligt och uppskattat. 

Påsk Övernattning – Vårens höjdpunkt bland barnen, övernattning och lek! Behöver jag säga mer? 

Saftbrännboll: 

Den gamla vanliga brännbollen är lite tråkigt nu så då kom vi på idén att man måste dricka saft vid 

varje kon, vilket betyder att de blir svårare att göra frivarv och man får väldigt jobbigt att springa när 

man är kissnödig! Alla barnen tyckte de var jättekul och vi avslutade med vattenkrig, alla mot Sofi. 

Jag kan säga från min sida att man blev blöt! 

Halloween Övernattning: 

Barnens absoluta favorit. Det är mat, skräckfilm och spökrunda!! 

Vi leker och har jätte kul. I år skrämdes vi runt stallet och i huset bredvid stallet. Till och med de 

räddaste barnen ville gå en runda till, men det var vi alldeles för trötta för!  

 

Frisyr tävling med mera aktiviteter arrangerades under året! 
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Lucia	Showen	

BRUS största arrangemang under 2011 var Lucia Showen. Den innehöll mycket förberedelser och 

planering, som vanligt. Showen blev lyckad och inledningen var nästan det bästa enligt flera från 

publiken, vilket är roligt då det var en ny chansning bland alla nummer. Och så får vi inte glömma 

Julminglet som ägde rum i Cafeterian en timme innan själva showen började.  

Urval från Lucia Showens nummer: 

NYTT FÖR IÅR – Inledningsnummer 

In kom paket dragna på pulka och Pegasus med hans ryttare på ryggen! Det hela blev väldigt vackert 

och en bra start på Lucia Showen. Tack till paketen och Nicole Berner som red Pegasus (Ivanhoe)! 

Luciatåg 

Vårt årliga Luciatåg uppträdde med sånger och in galopperande hästar, lyckat som vanligt. Tack till 

alla tärnor, tomtar, pepparkakor och Rudolf med röda mulen! 

Årets: 

Lucia:                           Elin Pedersen 

Ponny:                         Arda’s Green Spoot 

Häst:                            Queen of Halloween 

Privathäst:                  Request 

Skötare:                       Alice Berglund 

Stallkompis:                Maja Norin 

Julpynt:                        Amanda Ourang – hästen Baylie 

Hund:                            Messi 

Anders minne:            Anton Synnerdahl 

BRUS nummer 

I år så bjöd vi i BRUS på en fart fylld shettisgalopp på våra duktiga ridskoleponnyer. Vinnaren blev 

ingen mindre än dressyrekipaget Falköga och Jejja Åberg.    
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Parhoppning 

Lagen Flying Angles och Rumpnissarna tävlade mot varandra i en spännande parhoppning där det 

gällde att vara så snabb som möjligt och hoppa tillsammans över hindren. Vi tackar följande ekipage 

för att de ville vara med och ställa upp!  

 

Caroline Röhl - Cenna  

Jenny Holm – Chivas H 

Wener Röhl – Gitano Z 

Linus Pettersson – Queen of Halloween 

 

NYTT FÖR IÅR – Festkommittén 

Stallets Festkommitté bjöd oss på ett hejdundrans nummer med inspiration från Globen Horse Show. 

Tack för att ni kom på idén och bjöd på er själva!  

TACK alla som hjälpte oss, utan er hade det inte gått! 
Ett speciellt tack till Anna Rydén som i år igen ställde upp som konferenser under Lucia Showen!  
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Övrigt 
Mer som har hänt under året som varit lite annorlunda är att vi har samarbetat väldigt mycket med 

fritidsgården och vi har spexat till aktiviteterna med massa extra som när vi började året och körde 

BRUS-årsfest. Ett stort kalas helt enkelt, med mycket lek och god mat! Alla hade riktigt kul ☺ 

STORT TACK TILL 

Werner Röhl, Annika Palm, Sandra Jirwik och hela styrelsen! 

Vill också passa på att tacka Linda Holmqvist för den stora hjälpen med ekonomin!  

 

Året är slut och nu väntas en ny styrelse att väljas och nya äventyr för er medlemmar. 

Tack för mig och min tid som ordförande. // Sofi Väisänen  
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