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I alla organisationer finns mer eller mindre tydligt uttalade mål. För att målen ska 
kunna uppfyllas krävs att alla kan stå bakom dem och känna sig delaktiga i 

verksamheten. En grundförutsättning för att detta ska lyckas är naturligtvis att 
målen är utformade på ett tydligt sätt och allmänt kända. 

Inom BRS har vi valt att samla vår vision, verksamhetsidé och föreningsidé samt 
våra värdegrunder, verksamhetsområden och strategiska mål i detta dokument. Det 

är styrelsens förhoppning att texterna ska fungera som ledstjärnor och utgöra en 
inspirationskälla för alla. 

 



Vision 

Botkyrka Ridsällskap ska uppfattas som den mest attraktiva ridklubben i Stock-
holm med hästmaterial och utrustning av god kvalitet och med en anläggning i 
uppvisningsskick med hög nyttjandenivå.  

Verksamhetsidé 

Botkyrka Ridsällskap är en förening som erbjuder kommunens invånare en rid-
klubb 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 välbefinnandet. 
Ridsällskapet är en ungdomsvänlig förening med fritidsgård och bred barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Föreningsidé  

Föreningen skall driva en av Svenska Ridsportförbundet kvalitetsmärkt ridsport-
anläggning och ridskola, beläget i det vackra naturområdet kring Skrefsta 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. 

Värdegrunder 

• Botkyrka Ridsällskap erbjuder aktiviteter så att alla oavsett kön, ålder, funk-
tionshinder eller ambitionsnivå kan hitta en tilltalande motionsaktivitet. 

• Vi ser det som en självklarhet att ha engagerad och kompetent personal. 
• Vi sätter god hästhållning, kvalitet och säkerhet i fokus. 
• Vi jobbar aktivt mot droger och mobbing. 
• Vi är en rökfri anläggning. 
 
Vi har värdegrunder som bygger på: 
 
• Kamratlighet – Vi hälsar alltid när vi träffar någon känd eller okänd som kom-

mer till anläggningen. Alla ska känna sig välkomna till Skrefsta. 
• Ömsesidig respekt – Alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gam-

mal eller ung, nybörjare eller proffs. 
 



• Vilja att stötta varandra i med och motgång – Genom att uppmuntra i såväl 
framgång som motgång bygger vi goda relationer och en positiv stämning på 
Botkyrka Ridsällskap. 

• Att alltid reagera direkt – Om någon inte lever upp till våra gemensamma 
spelregler, att då våga vara vuxen och ta ansvar. 

• Hästen i fokus – Hästens väl går alltid före din bekvämlighet. 

Verksamhetsområden 
• Ridskola 
• Tävlingsverksamhet inom hoppning, dressyr och fälttävlan för både ridskole-

elever och privatryttare 
• Inackordering och tillfällig uppstallning 
• Ungdomssektionen (BRUS) 
• Fritidsgård 
• Cafeteria 
• Anläggning 
• Ridning för funktionshindrade 
• Skolundervisning i ridning och hästkunskap 

Strategiska mål 2011–2013 
• En ekonomi i balans. 
• Bibehålla, säkra och utveckla verksamheten på Skrefsta ytterligare i avvaktan på 

klarhet i frågan om nöjesparkens tillblivelse.  
• Ihop med kommunen jobba fram en möjlig alternativ placering av BRS rid-

anläggning. 
• Bibehålla och förbättra anläggningens standard. 
• Erbjuda lektionsutbud anpassat till utbildningsplaner och efterfrågan. 
• Ta bättre tillvara på den resurs privathästägarna och övriga ideellt arbetande 

medlemmar utgör. 
• Erbjuda barn och ungdomar en trygg, säker och utvecklande verksamhet. 
• Med kvalitet genomföra beslutad tävlingsverksamhet. 

Utvecklingsmål på sikt  
• Förbättrad hästhållning genom att ha boxar till alla hästar. 
• Utökad privathäst-/ponnyuppstallning för fler ideella krafter. 
• Ytterligare utvecklad tävlingsverksamhet som ska uppfattas som en av de främ-

sta inom vårt distrikt. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Om du har frågor som rör innehållet 
 i denna folder, tveka inte att  

kontakta styrelsen! 

 

Botkyrka Ridsällskap 

Skrävsta Gård 
147 43 Tumba 

Telefon: 08-530 391 44 

styrelse@brs.nu 
www.brs.nu 
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