
 

 

 

Botkyrka  
Ridsällskaps 
 

 
 

 

 
verksamhets 

berättelse 

 

2012
 



Innehåll 

Förord ..............................................................................  3 

Föreningen ......................................................................  4 

   Vision ...........................................................................  4 

   Verksamhetsidé ...........................................................  4 

   Föreningsidé ................................................................  4 

   Styrelse .........................................................................  4 

   Revisorer ......................................................................  4 

   Valberedning ...............................................................  4 

   Medlemmar .................................................................  4 

   Hedersmedlemmar .....................................................  5 

Samarbetspartners och bidragsgivare .........................  6 

Ridskolan .........................................................................  6 

   Personal........................................................................  6 

   Personalutbildning .....................................................  7 

   Hästar och ponnyer ...................................................  7 

   Utbildningsutbudet ....................................................  8 

   Ridavgifter ...................................................................  8 

   Rehabiliteringsridning ................................................  9 

   Kommunens LSS-verksamhet..................................  9 

   Anläggningsavgifter....................................................  9 

   Godkännande av Hästnäringens Yrkesnämnd ..... 10 

   Föresläsningar ............................................................ 10 

Fritidsgården – öppen för alla! ..................................  10 

Ungdomsfonden ..........................................................  12 

Gymnasieverksamheter ...............................................  12 

   Tumba Gymnasium .................................................. 12 

   Realgymnasiet ............................................................ 12 

Tävlingskommittén ......................................................  13 

   Tävlingar under verksamhetsåret ............................ 13 

      Dressyr ..................................................................... 14 

      Fälttävlan ................................................................. 14 

      Hoppning ................................................................ 14 

   Allsvenskan ................................................................ 15 

   Utbildningar ............................................................... 15 

   Grönt kort-kurs ......................................................... 15 

   Klubbmästare ............................................................. 15 

      Hoppning ................................................................ 15 

      Dressyr .................................................................... 16 

   Nyårshoppet ............................................................... 16 

   Ponnygalopp .............................................................. 16 

Cafeterian ....................................................................... 16 

Inackordering ................................................................ 17 

Anläggningen ................................................................. 18 

   Stallarna ....................................................................... 18 

   Ridhusen ..................................................................... 18 

   Ombyggnad av Logen .............................................. 19 

   Vita villan .................................................................... 20 

   Ridstigar och utebanor ............................................. 20 

   Hagar ........................................................................... 20 

   Miljö ............................................................................ 20 

   Underhållsrevision .................................................... 20 

Säkerhetsutskott ............................................................ 21 

IT-utskott ....................................................................... 21 

Personalutskott ............................................................. 21 

Utmärkt förening-certifiering ..................................... 22 

   Hjärtstartare ............................................................... 22 

Information ................................................................... 22 

Kommunens planer ...................................................... 23 

Kontaktuppgifter .......................................................... 23 

Undertecknande ............................................................ 24 

 

BRUS årsberättelse 2012 ....................................... 25–32 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Redigeringen avslutades den 6 februari 2013. 
Verksamhetsberättelsen trycks på 100 % återvunnet papper med en miljövänlig vaxteknik.  

2



 

Förord 

Under 2012 har styrelsen försökt arbeta 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 
utveckla en bra verksamhet under tiden osäkerheten 
består. BRS har överklagat såväl detaljplanen som 
exploateringsavtalet för del av familjeparken Hågelby, 
pga. dessas bedömda skadeverkningar på ridsällskap-
ets verksamhet. 

Vår löpande verksamhet med ridskola, fritidsgård, 
tävlingar, privathästuppstallning och cafeteria har 
fungerat väl, mycket beroende på inblandade per-
soners utmärkta insatser. Ungdomssektionen, som 
lämnar egen verksamhetsberättelse, har genom sina 
aktiviteter ökat samhörigheten mellan ridsällskapets 
ungdomar.  Hästarna har hållit sig fria från omfatt-
ande sjukdomar, ridgruppernas fyllnadsgrad är hög, 
boxplatserna är fullbelagda och tävlingsarrangemang-
en sätter ridsällskapets namn på kartan. Allt detta 

medverkar på ett avgörande sätt också till att vi har 
lyckats bibehålla vår ekonomi i balans. 

Ideellt arbete är en av hörnstenarna i ridsällskapets 
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 ge-
nomföra verksamheten till lägre kostnad vilket bl.a. 
återspeglas i våra priser. Till detta ska läggas den ge-
menskap och glädje som kännetecknar en väl fung-
erande förening – något vi värnar om. En lång dag på 
tävlingsvallen kan dock vara slitsam och fler ideella 
insatser välkomnas. 

Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt stora tack 
till all personal för de mycket goda insatser man gjort 
under året – insatser, som varit avgörande för en väl 
fungerande häst- och ridverksamhet och fortsatt ut-
veckling. 
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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 främ-
ja gemenskapen och öka det personliga välbefinn-
andet. 

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 

Britt-Marie Blohmé (avgick under våren) 

Mischa Johansson, mötesadministratör 

Kerstin Karlsson 

Werner Röhrl 

Madeleine Berner, BRUS-representant 

Sandra Lenngren (tidigare Jirwik), 1:e suppleant 

Monika Persson, 2:a suppleant 

Therese Kristensen, 3:e suppleant 

Frida Andersson, 4:e suppleant 

Tyra Löfqvist, BRUS-suppleant 

Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad 

Elisabeth Braun Ramnitz, chefsinstruktör, 
   adjungerad 

Linda Englund, stallchef, adjungerad 

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 Monica Danell och Katariina Groth, auktoriserad revisor. Revisors-
suppleanter har varit Anna Andersson och Rikard Moosberg, godkänd revisor. 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Carolina Röhrl, Carina Ståhl och Kerstin Ångman (sammankallande). 

Medlemmar
Under 2012 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 672 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 
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Samarbetspartners och bidragsgivare 

Följande företag och organisationer har under 2012 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

Agria 
Blåregn Blommor i Alvik 
DeLaval 
Hamra Gård 
Johan & Nyström 
Leksand knäckebröd 
Lindt Choklad 

Matt-Kalle 
Philips 
Plantagen 
Realgymnasiet 
Ridskolefoto 
Riksgälden Privatmarknad 

Stockholmsgruppen 
   modellagentur 
Swedbank 
TF Häst & Fritid 
Tumba Gymnasium 
Vindö Byggvaror 

 

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 ridskoleläger och två pri-
vathästläger. Nytt för året var att vi arrangerade in-
troduktionsläger för nya barnelever. Detta blev myck-
et uppskattat!  

Alla ponnyer och hästar har haft fyra veckors semes-
ter då de bara har betat och vilat. 

Ridskoleekipage har tävlat både internt och externt 
med bra resultat. 

Hösten 2012 inleddes en ny omgång med Ponny- och 
Stockholmscuper i dressyr och hoppning. Det är 
utbytestävlingar mellan olika ridskolor i Stockholm. 
Sista omgångarna går under våren 2013 och vi hop-
pas att det går bra så att lagen kommer till final. 

För att öka servicen till våra besökare har vi investe-
rat i en automat med varma drycker. Den står utanför 
anmälningsluckan i Stora stallet och nyttjas flitigt – 

framför allt varm choklad är uppskattad under den 
kalla årstiden. 

 

 
Uteritt på berget

Personal 

Ledning 
Linda Holmqvist, verksamhetschef 

Bettan Braun Ramnitz, chefsinstruktör 

Linda Englund, stallchef 

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

Bettan Braun Ramnitz 

Linda Englund 

Annica Gleisner, ansvarig för Realgymnasiet 

 
Birgitta Gudmundsäter 

Helena Johansson 

Timvikarier 
Mikaela Gustafsson 

Josefin Linder 

Josefin Ronqvist 

Sabina Melkerling 

Paulina Salonen 

Kelly Ståhl 
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Personalutbildning 
Willemijn Kloos har kontinuerliga fortbildningar för 
alla instruktörer, såväl teoretiskt som praktiskt. Under 
hösten har instruktörerna även fått tillfälle att hoppa 
för Lotta Björe. 

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 med bl.a. Rolf-Göran 
Bengtsson.  

Birgitta Gudmundsäter och Bettan Braun Ramnitz 
har gått en ledarutbildning för Elisabeth Lundholm. 
Elin Andersson har gått en fritidsledarutbildning.  

Annika Gleisner och Linda Englund har deltagit i 
fortbildning för hippologer med Kyra Kyrklund och 
Lars Roepstorff. 

Personalen har dessutom gått en kurs i HLR (hjärt- 
och lungräddning) och användande av Hjärtstarter. 
Ett stort tack till Ann Strandqvist som har utbildat 
oss! 

Hästar och ponnyer 
Under året har vi sålt Grytåsa Kask. Baron, Cyprus, 
Daytona, Nala och Silvea har fått vandra vidare till de 
evigt gröna ängarna. 

Nya hästar och ponnyer för i år är Hasisas, Nixe, 
Ballinaclogh all that Jazz och Comeragh Silus. 

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. 

För att ge hästarna en allsidig träning och därigenom 
öka deras hållbarhet och välmående har vi en sche-
maplanering som sprider hoppning, uteritter och 
andra lektionstyper jämnt över terminen. Vi arbetar 
också målmedvetet med att öka förståelsen för och 
kunskapen om hästarnas viktgränser. 

 
Vilande hästar 

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

Hästar 
Aida 
Algebra 
Arsenals Silver 
Bahir II 
Baylie 

Carat 
Cenna 
Chivas H 
Don Pedro 
Gitano Z 

Glenn Canion 
Hasisas 
Lolita 
Miramis Jum Jum 
Nick 

Nixe 
Pinocchio 
Pure Gold 
Queen of Halloween 
Stella 

 

Ponnyer
Arabella 

Arda’s Green Spot 

Ballinaclogh all that 
   Jazz 

Banjo 

Belle 

Capitano 

Comeragh Silus 

Ivanhoe 

Killberry Symfonie 

Lollipop 

Lucien 

Max 

Mr Bean 

Mr Grey 

Nikita 

Nova af Öhrlings 
   PriceWaterhouse- 
   Coopers 

Saga 

Spirit’s Friend 
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”Det finns något i hästens yttre som är bra för människans inre.”   Winston Churchill

 

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. 

Under  vårterminen ersätts en teorilektion med före-
läsningar och clinics. I år var dessa clinics spridda 
över terminen i stället för endast under en vecka. 

Utöver ordinarie ridskolelektioner tillhandahåller vi 
utbildning i specialgrupper med begränsat antal elever. 
Därtill kommer kurser med specialträning, t.ex. kan-
darkurser, terrängkurser m.m. 

Ridskolan erbjuder även hopp- och dressyrträningar 
för privathästekipage. 

Under året har vi haft Per Dahlgren och Annsofie 
Oscarsson som har hållit helgkurser i hoppning för 
privathästar. Willemijn Kloos, Lars Andersson och 
Berit Norberg har regelbundna dressyrträningar på 
anläggningen. 

Förbundet har lagt kurser för hela distriktet här på 
BRS.  

Efterfrågan är stor på häst och vi skulle med lätthet 
kunna fylla ett antal nya ridgrupper. Tyvärr har vi nått 
taket vad gäller framför allt hästkapaciteten. När det 
gäller ponny upplever vi en något vikande efterfrågan. 

Ridavgifter 
Vi tillämpar terminsavgifter. Vårterminens faktura är uppdelad i två delar varav den första delen på 1 000 kronor 
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 1 000 kronor. Resterande del ska vara BRS till handa den sista augusti. 

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

Ridskolelektioner 

Junior ponny 146 kr
Junior häst 163 kr
Senior häst 188 kr

Privathästlektioner 
Dressyr 
Hoppning, en timme 

169 kr 
206 kr
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Glada stalltjejer! 

Rehabiliteringsridning 
Per ridtillfälle 220 kr

Specialgrupper 

HÄSTHOPPNING 

Junior, en timme 228 kr
Senior, en timme 239 kr

PONNYHOPPNING 

Junior, sju elever, en timme 205 kr
Junior, åtta elever, en timme 199 kr

HÄSTDRESSYR  

Junior 197 kr
Senior 209 kr

PONNYDRESSYR 

Junior 181 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 

Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften för privathäst var 1 050 kronor 
per termin eller 100 kronor per gång, där var sjätte 
gång är gratis. Avgiften avser medlemmar med hästar 
som inte är uppstallade på Skrefsta men som utnyttjar 

BRS ridanläggning. För privathästar uppstallade på 
Skrefsta ingår avgiften i inackorderingsavgiften. 

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

  

”Genom att rida en häst 

   lånar vi frihet.” 
Helen Thomson 
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Godkännande av Hästnäringens  
Yrkesnämnd 
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), är en samarbets-
organisation som företräder arbetslivet inom svensk 
hästsektor. BRS är godkänd som praktikvärd av dessa 
vilket innebär att vi får ta emot praktikanter som 
behöver praktik för att gå t ex Hippologen, samt 
elever som redan går en hästutbildning och skall göra 
arbetsinriktad praktik under sin utbildning. 

För att bli HYN-godkända skall man uppfylla många 
kvalitetsmässiga kriterier, t.ex. ha god hästhållning, 
minst två medarbetare ska vara utbildad på lägst level 
II (inneha kvalitetsskyltarna samt tilläggsskylten ”Rid-
skola”) samt därutöver ha en medarbetare, med lägst 
level II, som har genomgått deras interna praktik-
värdsutbildning. 

Föreläsningar 
Under året har ett antal föreläsningar hållits hos oss. 
Anna Tell föreläste om hästens hållbarhet respektive 
om hästens tänder. Stockholms läns ridsportförbund 
höll en föreläsning för allsvenskeponnyryttare med 
föräldrar och Ridsportförbundet arrangerade dressyr-
domarutbildning i anslutning till våra dressyrtävlingar. 

Vi har en fin anläggning och det är mycket tillfreds-
ställande att kunna visa den och utnyttja den även till 
denna typ av arrangemang. 

Fritidsgården – öppen för alla! 

Varje dag hela året om är fritidsgården i stallet öppen. 
Fritidsgården besöks av cirka hundra 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 så det känns som att vi har en 
ny generation stalltjejer och -killar på gång vilket 
känns jätteroligt. 

Fritidsgårdens mål är att aktivera, engagera och finnas 
till för barn och ungdomar i stallet. Vi ska visa re-
spekt för varandra oavsett bakgrund och kunskap, 
hos oss är alla lika viktiga och alla får vara med. Fri-
tidsgården har som mål att arrangera minst två aktivi-
teter 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. 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 an-
ordna en sådan kurs utan att behöva ta betalt. 

För skötarna har året varit fullspäckat med utbild-
ningar och aktiviteter. Varje termin har vi två 
skötarmöten, en skötarträff, tre till sex utbildningstill-
fällen för skötarna att gå på, det ett bra sätt att lära sig 
nya saker och fräscha upp gamla kunskaper. På årets 
sista skötarmöte kom följande upp på utvärderingen 
av terminen:  

• Det finns alltid en kompis att vara med 
• Bra stämning 
• Vi välkomna nya till vår gemenskap 

• Alla är snälla och hjälpsamma mot varandra 
• Man får nya vänner i stallet 
• Åldern spelar ingen roll utan man är kompis och 

hänger med alla 

Under våren har vi varje måndag arrangerat Mån-
dagsteori. Vi har haft olika teman och man har själv 
fått välja att gå på det man vill lära sig mer om. 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. 

Under våren hade vi sex torsdagsträffar. Då träffades 
vi och hittade på massa roliga saker och bara hängde 
med varandra! Vi har bland annat provat på att lon-
gera, vi har spelat en massa spel, bakat och fikat! 

Botkyrka kommun arrangerar varje år en kultur- och 
idrottsfestival i Hågelbyparken där vi är med och 
visar upp vår verksamhet. Vi hade ett informations-
bord där vi presenterade vår verksamhet, och en 
fälttävlansuppvisning inne i Hågelbyparken. Detta var 
väldigt uppskattat och drog mycket uppmärksamhet 
till oss. Under dagen var vi ett stort gäng som hjälptes 
åt att få dagen att gå ihop, stora delar av BRUS var 
med, Frida Andersson från styrelsen, Anton Synner-
dahl som red samt ett 20-tal barn och ungdomar som 
hjälpte till. 
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Gruppbild från Hågelbydagen 

Under sportlovet hjälptes vi alla åt att fräscha upp 
Smedjan. Vi bestämde oss för att börja med toalet-
terna och under tre dagar hjälpte ett 20-tal ungdomar 
mig att måla om toaletten i rosa.  

Vi rensade även ut saker ur köket och köpte nytt och 
fräscht porslin.  

Andra aktiviteter som vi har haft under året är bl.a. 
en rykttävling, vi har gjort våra egna käpphästar som 
vi sedan hade en hopptävling med, målat ett eget 
hinder, brännbollsturnering, betessläpp, skötaröver-
nattning, stalldisco, äggjakt, tårtbakartävling, julpyss-
lat, vi har åkt till Globen Horse Show och mycket 
mer! 

Under somrarna arrangeras det ridläger dagtid för 
barn och ungdomar, och en höjdpunkt är när man får 
sova över i stallet en natt. Då är det lekar i ridhuset, 
brännboll, grillning, spökhistorier och sedan film 
innan alla till slut somnar. 

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 lekt-
ion. Som tack för hjälpen anordnar vi en stallvärdsak-
tivitet en gång i månaden, och det kan vara allt från 
en god middag till ridning och tömkörning. 

Varje år arrangerar fritidsgården Majshowen tillsam-
mans med alla ungdomar i stallet. Detta är den 
största aktivitet vi har under året. Inför Majshowen 
har vi ungefär trettio träningstillfällen. 

I år ingick följande nummer i showen: 

• Sagospelet Lejonkungen   
• Fälttävlansuppvisning   
• Killkadrilj             
• Stallvärdsgymkhana    
• Maskeradhoppning  
• BRUS-nummer        

 

 
Sagospelet Lejongkungen var ett uppskattat inslag vid Majshowen 

 

Fritidsgården hjälper även BRUS att arrangera Lucia-
showen. 

För att kunna arrangera så pass många aktiviteter 
som är gratis är vi beroende av att få LOK1-stöd. 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 2012 har Elin Andersson varit ansvarig för 
Fritidsgården. 
1 LOK = Statligt lokalt aktivitetsstöd 

 

 
BRS utställningsbord vid Hågelbydagen
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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. 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 moti-
vering som finns i ansökan. 

Under året har ungdomsfonden delat ut totalt 27 650 
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 våren 2012 var två årskullar aktiva, årskurs två 
och tre, med totalt elva elever. Under höstterminen 
2012 utökades detta med årskurs ett och dessa läser 
kursen som en nationell kurs. Under höstterminen 
var sex elever aktiva. 

Under våren hölls kurserna parallellt tidsmässigt, 
vilket innebar att det var två verksamma instruktörer, 
Linda Englund och Helena Johansson. 

Eleverna undervisas både teoretiskt och praktiskt och 
ska härigenom ges fördjupade kunskaper om hästar, 
deras skötsel och ridning. Den teoretiska delen är 
ganska fördjupande med exempelvis foderstatsberäk-
ning och sjukdomslära, men innehåller även praktiska 

bitar såsom löshoppning, tömkörning och häst vid 
hand.  

Treorna jobbar mycket med exteriör och hästens 
rörelseschema och gjorde under våren ett studiebe-
sök på Strömsholm för att se på treårstestet. 

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 sedan den 1 augusti 2011 ett samarbete med 
Realgymnasiet. Eleverna på Realgymnasiet läser Na-
turbruksprogrammet 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 sam-
arbetar med fyra olika ridskolor i Stockholmsområdet 
då klasserna är uppdelade i mindre grupper för att ge 
särskilt hög kvalitet i undervisningen. Eleverna kom-
mer främst från Stockholmsområdet men även från 

andra delar av landet. Åtta av eleverna är/har varit 
elever på BRS. 

Under vårterminen hade vi totalt 38 elever måndag, 
tisdag, torsdag och fredag. Under höstterminen har vi 
haft 41 elever måndag till torsdag. 

Eleverna har stalltjänst varje morgon och årskurs tre-
eleverna har även anläggningsskötsel i sin kurs och 
harvar/sladdar i Lilla ridhuset. I kurserna ingår rid-
undervisning, både dressyr, markarbete, hoppning 
samt ridning ute. I de teoretiska kurserna läser ele-
verna exempelvis exteriör och anatomi, foder, ridlära, 
sjukdomslära, avel etc. Undervisningen följer kurs-

”Ridning förvandlar ’jag vill’ 

   till ’jag kan’.”        Okänd 
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planen för Naturbruksprogrammet. Målet för årskurs 
tre-eleverna är att de ska kunna klara yrkesprovet för 
diplomerad hästskötare. 

 

 
Tre synkade ekipage vid killkadriljen som reds vid Majshowen 

Annica Gleisner undervisar eleverna på Realgymna-
siet och är anställd av Realgymnasiet på 80 %. 

Samarbetet med Realgymnasiet gör att BRS kan ut-
nyttja anläggningen och hästarna på dagtid då de 
annars inte används. Det ger också god reklam för 
vår verksamhet då många elever, som kommer från 
andra klubbar, kommer hit och rider i gymnasieverk-
samheten. Dessutom framhålls BRS i Realgymnasiets 
marknadsföring. 

 
 

Tävlingskommittén 

Med syfte att bedriva 2012 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 – Anton Synnerdahl 

Ansvarig för administration och ekonomi – Lena Niklasson 

Teknik – Kenneth Lynghaug 

Säkerhet – Anton Synnerdahl 

Funktionärsansvarig – Frida Andersson 

Ledamot – Carolina Röhrl 

Ridskolans representant – Linda Holmqvist 

Information/hemsida – Sanna Andersson har haft vän-
ligheten att stötta TK på distans med denna funktion 
under året tillsammans med Frida Andersson 

Tävlingar under verksamhetsåret 

Så har åter ett tävlingsår gått till ända och BRS-ryttare 
har visat goda ritter lokalt, runt om i regionen och ute 
i landet. Ett stort tack till alla ekipage som tävlar i 
föreningens namn och visar ett stort engagemang för 
sporten och god sportsanda. Ett stort grattis till alla 
BRS-ryttares fina prestationer och placeringar, både 
individuella och i olika lagformateringar! 

Tack vare en bra insats från alla ideella har tävlings-
sektionen genomfört ett stort antal tävlingar på 
hemmaplan. Glädjande har föreningen kunna genom-
föra mycket uppskattade tävlingar inom dressyr, 
hoppning och fälttävlan. I ridskolans regi har även ett 
antal cuper och träningstävlingar genomförts under 
året. Vi har en fantastiskt fin anläggning som vi har 
kunnat utnyttja och erbjuda ryttare från när och fjär-

ran att komma och tävla på, med mycket beröm och 
uppskattning tillbaka. 

Tävlingskommittén ber att få framföra ett stort tack 
till alla som medverkat och möjliggjort detta! Det 
krävs stora insatser för att göra detta och alla funk-
tionärer skall veta att utan er kan vi inte genomföra 
ett så omfattande tävlingsår!  

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.
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Dressyr

Dressyråret 2012 har varit ett mycket intressent år. 
Som andra år har vi arrangerat dressyrtävlingar på ett 
flertal olika nivåer. En nyhet för året var att vi den 6 
juni för första gången i föreningens historia arrange-
rade en lokal och regional ponnydressyr på Vallen! 

I övrigt har dressyråret sett ut så här: 

5 februari Lokal, häst 

8–9 april Regional, lokal, häst 

6 juni Regional, lokal, ponny 

9–10 juni Regional, lokal häst 

29 september Lokal, ponny 

30 september Lokal, häst 

 

Fälttävlan 

2012 blev året då vi fortsatte vår väg mot att bli en – 
återigen – väl etablerad arrangör av fälttävlan. Det 
bjöds på lokal och regional fälttävlan med H90 och 
H100. Vi lyckades i år utöka antalet starter med drygt 
20 stycken, från 76 till 98 starter! Vi fick otroligt 
mycket beröm för vår fina terrängbana, något som 
aldrig hade hänt utan allt arbete vi medlemmar till-
sammans gjorde!  

 
Ekipage vid träning inför fälttävlan 

Hoppning 

 
Hoppning på gräsbanan på Vallen 

 

Traditionsenligt genomfördes första hopptävlingen i 
mars med en lokal och regional tävlingshelg. Ungefär 
480 starter på en helg blev resultatet med klasser från 
0,95 meter upp till 1,30 meter.  

Nästa stora hoppbegivenhet var årets tävling på Val-
len. Efter flera års uppehåll anordnade Tävlings-
kommittén åter en hopptävling för ponnyekipage på 
gräsbanan den 17 maj. En tävling med lokal/regional 
status vilket innebär hinder upp till 1,20 meter. Vi 
fick se många fina ekipage och ritter under denna 

supertorsdag, ingen kunde klaga på vädret! Inte minst 
BRS egna ekipage presterade fantastiskt fint och 
ridskolehästarna som var med och tävlade klarade 
uppgiften med bravur!  

Efter en dags uppehåll fortsatte vi med Vallenhoppet 
med lokala/regionala tävlingar på lördagen och reg-
ionala/nationella tävlingar på söndagen.  Helgen bjöd 
på drygt 430 starter i ett fortsatt fint väder på vår 
fantastiska utebana.  

Hoppsäsongen avslutades med novemberhoppningen 
3–4 november. Lördagen bjöd på ponnyhoppning 
med final i Ponnyallsvenskan division II med 14 täv-
lande lag. Segern gick till Roslagens Rid- och kör-
klubbs lag två. 

Under söndagen genomfördes en lokal hästhoppning. 
Tack vare att vi fått vårt nya fina underlag i Stora 
ridhuset begränsandes antal starter något för att inte 
belasta underlaget allt för hårt denna tävling!  

Tävlingsledningen vill åter framföra ett stort tack till 
alla funktionärer som har lagt ner tid och kraft på 
förberedelser och genomförande av tävlingsdagarna. 
Utan er inga tävlingar är ingen klyscha utan så är det 
bara! Vi måste alla hjälpas åt för att genomföra täv-
lingsåret!
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Allsvenskan 

Dressyr 
BRS har haft lag i division I, II och III på häst och division II och III på ponny. 

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 kun-
skap och nya idéer. Anton Synnerdahl har under året 
gått andra steget i utbildningen för Fälttävlansban-
byggare och är numera Nationell Banbyggarkandidat. 
Berit Norberg och Lena Niklasson deltog i en repeti-

tionsutbildning för domare i sina respektive discipli-
ner. 

Medlemmarna i TK har dessutom genomgått en 
utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) samt 
användande av hjärtstartare. Stort tack till Ann 
Strandqvist som har utbildat! 

Grönt kort-kurs 
Som förberedelse inför en tävlingskarriär anordnar vi 
återkommande Grönt kort-kurser. Kursen omfattar 
bl.a. genomgång av TR (tävlingsreglementen) och 
praktiska moment såsom visning av häst vid hand 
och lastning. 

Under året har Lena Niklasson hållit en kurs omfat-
tande sex teorigenomgångar och en praktisk genom-
gång. För att få hålla dessa kurser måste handledaren 
ha genomgång en särskild utbildning. 

Klubbmästare 
Klubbmästerskap har genomförts i olika omgångar inom dressyr och hoppning. Dessa duktiga ryttare får uppmärk-
samhet under årsmötet då prisutdelning hålls! 

 

Hoppning 

Lektionshästar 
1. Mika Andersson, Algebra 

2. Alice Alinder, Gitano Z 

3. Paulina Salonen, Queen of Haloween 

Lektionsponnyer 
1. Tilda Toresson, Nikita 

2. Maja Norin, Spirits Friend 

Privathäst 
1. Sofie Berg, Sir Bedo 

2. Clara Elmqvist, Alice 

3. Emil Fåglefeldt, Elmiro 

Privatponnyer 
1. Ella Regnell, May for Eagle 

2. Elin Gustafsson, Black Pearl 

3. Caroline Löfgren, Borris 

3. Sofia Cooper, Sheza Daisy 

 

 
Unga hopptalanger 
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Dressyr 

Lektionshäst, seniorer 
1. Cheryl Martin 

2. Cristine Tvilling 

Lektionsponnyer 
1. Sofia Lynghaug 

Privathäst 
1. Annica Gleisner, Hero 

2. Kelly Ståhl, Al Capone 

Privatponny 
1. Julia Osswald, Stackarps Duke 

 

Vi gratulerar alla till framgången! 

 
Unga dressyrtalanger 

 

 

 
 

Nyårshoppet 
Under 2011 instiftades ett nytt vandringspris, Nyårspokalen, som tilldelas en ryttare som genomför en bra prestation 
under tävlingen Nyårshoppet. Detta pris tilldelades 2012 Berit Hundersmark. 

Ponnygalopp 
Elin Gustafsson vann med sin ponny Black Pearl SM i 
ponnygalopp kategori C. De har även bl.a. deltagit vid 
Skandinaviska mästerskapen i Oslo där de fick en tre-
djeplacering. 

 
Ekipaget vid SM-prisutdelningen 

Cafeterian 

Cafeterian i Stora ridhuset har varit öppen under 
terminerna på lördagar och söndagar mellan klockan 
10 och 16. 

Verksamheten har även detta år skötts av ideella 
krafter i cafeteriagruppen samt av ryttare och föräld-
rar från våra ridgrupper. Ridgrupperna har ställt upp 
en dag per ridtillfälle och termin. Vi fortsätter att 

tilldela alla ryttare/föräldrar en personlig tid att be-
manna cafeterian eftersom det har haft god effekt på 
antalet dagar som cafeterian har hållits öppen.  

Under hösten har vi provat att sälja dagens lunch på 
lördagar. Lunchmeny, inköp och förberedelser till 
luncherna har cafégruppen ordnat. Efterfrågan på 
lunchmat har inte varit så stor som vi trott. 
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Även på tävlingsdagar har cafeteriagruppen och rid-
grupper skött cafeterian. 

Vid utomhustävlingarna flyttas cafeteriaverksamheten 
ner till Vallen. Under sommaren har vi rustat upp 
caféstugan där. 

Grillarna som köptes in under förra året har givit god 
förtjänst under utesäsongen då grillade hamburgare är 
ett omtyckt lunchalternativ. 

Under verksamhetsåret har cafeteriagruppen träffats 
ett par gånger per termin för att planera verksamhet-
en och storstäda. Administration och storinköp har 
skötts av gruppen. 

Cafeteriagruppen har bestått av Gunilla Enänger, 
Chricko Synnerdahl, Anna Söderlind, Kerstin Ång-
man, Carina Ståleborg, Monica Danell, Jeanette Ber-
ner och Tine Blomberg. 

  

 
Vår uppskattade cafeteria 

 

Cafeterian har under året bidragit med ett välkommet 
ekonomiskt överskott till klubben. Stort tack till alla 
som har hjälpt till att göra cafeterian till en mysig 
samlingspunkt för klubbens alla medlemmar! 

Inackordering 

På Botkyrka Ridsällskap står 27 privathästar uppstallade. 
Under sommaren har vi även haft några extra uppstall-
ningar. 

Utöver dessa så hade vi under våra två privatlägerveckor 
sammanlagt 20 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.   

Under 2012 (2011) redovisade privathästägare, licensie-
rade ryttare och övriga medlemmar uppgående till 114 
(115) personer 5 819 (4 760) arbetade timmar vilket 
motsvarar 735 (595) dagar. Till dessa siffror kommer 
alla icke redovisade arbetsinsatser. 

Privathästägarna samlas två gånger per år för att disku-
tera gemensamma frågor tillsammans med personalen. 

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

Under året har gemensamma vaccinationer genomförts 
och vi har även utfört ett gemensamt träckprov vilket 
generellt visade bra värden. De hästar som påvisade 
större maskförekomst fick göra ett nytt träckprov på 
hösten. 

Inackorderingarna har även erbjudits årlig tandkontroll 
av gemensamt inkallad veterinär. 

  

”Det finns något i hästens yttre 
  som är bra för människans inre.” 

Winston Churchill 
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Anläggningen

Stallarna 
Löpande renovering och underhåll säkrar anläggningens 
skick. 

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

I Stora stallet har 10 spiltor bytts ut och ersatts med 8 
boxar. Detta blev möjligt tack vare ombyggnationen av 
Logen. 

Fönster och dörrar i Stora och Lilla privatstallen har 
renoverats med mycket fint resultat. 

Spilthästarnas efterlängtade boxar under uppförande i Stora stallet

 

 
En hel del gammalt material schaktades ut innan botten planades och det tillför-
des nytt material 

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

Botten i Stora Ridhuset har under hösten bytts ut mot 
s.k. Geo-Gum-Tex Premium Elit, en grusblandning 
som även innehåller filt. I samband med detta investe-
rade vi även i en ny harv som är anpassad för det nya 
underlaget. 

Ett ständigt arbete sker med ridhusbottnarna så att de 
ska hålla för den hårda belastningen. Harvning, vältning 
och vattning hör till de återkommande uppgifterna. 

Våra lokaler upplåts emellanåt till externa evenemang 
och verksamheter. Stora lektionssalen har under året 
utnyttjas t.ex. vid barnkalas, olika föreläsningar och 
Hågelby stallförening håller sina styrelsemöten här.  
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Ombyggnad av Logen 
Under året har det gamla oisolerade karantänstallet Lo-
gen byggts om till en permanent vinterbonad. Syftet var 
dels att ytterligare bättra på hästhållningen, dels att 
kunna möta den ökande efterfrågan på boxplatser.  

Styrelsen tillsatte en projektgrupp med uppgift att arbeta 
fram planer, budget samt sköta erforderliga ansökningar 
av tillstånd hos bl.a. Länsstyrelsen och Botkyrka kom-
mun. Gruppen bestod av Mischa Johansson, Linda 
Holmqvist och Werner Röhrl och ett beslutsunderlag 
presterades vid ett extra medlemsmöte den 25 mars 2012 
i Stora lektionssalen i Stora ridhuset. Totala kostnaden 
uppskattades till ca 1,4 miljoner kronor inklusive materi-
al och externt arbete. 

Det praktiska arbetet har därefter bl.a. bestått i rivning 
av inredning och ytterväggar, ersättande av ruttna, bä-
rande konstruktioner, skapande av gjutformar, armering 
och gjutning av ny grund, regling och isolering av ytter-
väggar, montering av fönster, dörrar och tilluftsventiler, 
skapande av frånluftsventil, flytspackling av golv och 
målning av väggar i varmdel och sadelkammare, installat-
ion av branddörr, montering av bärlinor till innertak, 
isolering och montering av innertaksbeklädnad, monte-
ring av brandisolering, uppsättning av boxinredning, 
målning av ytterpanel, uppsättning och målning av föns-
ter- och foder, installation av VA, el, utrymningslarm 
och passersystem. 

Myrby monterade boxinredning och i övrigt har vi, tack 
vare många ideella insatser, endast behövt köpa in tjäns-
ter som vi själva inte enligt lag fick göra. Därmed har vi 
lyckats hålla oss väl under den prognosticerade kostna-
den. Varmt tack till alla inblandade! 

Ombyggnationen har tillfört anläggningen sju boxar, 
vilket gett oss möjlighet att ta emot ytterligare fem in-
ackorderingar. Övriga två boxar nyttjas av privathästar 
som tidigare stod i Stora stallet eftersom antalet stallplat-
ser minskade där. 

Hästarna flyttade in enligt plan under september. 

Logens ytterväggar med nya reglar 

 

 
Det färdiga resultatet 

 

 

Vita villan har fått en välbehövlig renovering invändigt 

Vita villan 
Vita villan, som tidigare har varit en tjänstebostad, har 
nu gett utrymme för verksamheten. Den innehåller 
kontor, personalmatsal/-kök, mötesrum, förråd, arkiv, 
kontor och vilo-/nattövervakningsrum. 

Kommunen har under året låtit ytskiktsrenovera entré-
plan och övervåningen. De har även låtit byta ut den 
gamla elinstallationen. 

Villan har inretts mycket smakfullt och vi har blivit 
sponsrade med nästan alla möbler. 

Arkivrummet i Logen gjordes i samband med ombygg-
nationen om till sadelkammare. Arkivet har därför fått 
ett eget rum på ovanvåningen i Vita villan med ordent-
liga ytor och en permanent arbetsplats. 

19



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. 

En ny torrgrav har byggts mellan nedre och övre Vallen 
och ett antal fasta och mobila hinder har förbättrats. 

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

Gräsbanan är jämn och fin med mycket gräs. 

Stugorna vid hoppbanan har renoverats. Tyvärr utsattes 
samtliga byggnader på tävlingsvallen vid ett tillfälle för ska-
degörelse med krossade rutor och brandskador som följd. 
Skadorna hade kunnat bli mer omfattande om det inte hade 
varit för en väktare som på sin fritid var ute och rastade 
hunden och kunde slå larm. Tack vare väktaren fick polisen 
fast gärningsmannen. 

Ett glatt gäng med redskapen i högsta hugg. 
Uppskattad grillning – i traktorskopan – avslutade dagens arbete!

 

 
Ridskolehästarna på bete i Lilla dalen  

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 av de stora gräshagarna har delats av till ytterligare 
tre mindre hagar för att utöka mängden hagar nu när 
även antalet uppstallade hästar på anläggningen har 
ökat. 

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

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

Ridskoleponnyerna och -hästarna har under sommaren 
gått och betat på våra marker runt anläggningen och i 
Lilla dalen. Hästarna kunde i år dessutom beta på Sjö-
ängen (hagen öster som Stora ridhuset), vilket har möj-
liggjort längre hagvistelse för dem. 

 
Miljö 
Allt huvudfoder köps in närodlat av Hamra för att värna 
om miljön och för att det håller en god kvalitet.  

Byggmaterial till Logenprojektet har levererats av lokala 
företag. Det har varit prisvärt och transporterna begrän-
sade. Dessutom blev spillet minimalt eftersom det lätt 
gick att komplettera med material som behövdes. 

Vinterns plogning och sandning sköts av Hamra. 

Vi väljer gärna lokala leverantörer så långt det är möjligt! 

Underhållsrevision 
Kommunen har med hjälp av externa konsulter låtit 
göra en underhållsbesiktning av hela anläggningen. En 
sådan ska enligt avtalet göras varje år och kommunen 
och BRS ska komma överens om hur det kommande 
underhållet ska prioriteras och finansieras. Detta är ett 
stort arbete som får extra mycket fokus under 2013. 
Senast en anläggningsbesiktning gjordes av externa 
konsulter var 2007. 
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Säkerhetsutskott 

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

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 brand-
släckningsutrustning. 

En viktig del av SU:s uppgift är att följa det systema-
tiska 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. 

Under året har en större elsäkerhetsrevison tillsam-
mans med konsulter utsedda av Botkyrka kommun 
gjorts. Resultatet av detta tas med i diskussionerna 
med kommunen och vidare i vår investerings- och 
underhållsplan. Återsamlingsplatsen vid flaggstänger-
na nere vid transportparkeringen har fått en ordentlig 
skyltning. 

 

 

Under sommaren slog åskan ner i Lilla ridhuset och 
orsakade ett överslag. Tack och lov uppstod inga 
större skador. Våra rutiner fungerade utmärkt, alla 
visste vad de skulle göra och vi fick mycket beröm av 
Räddningstjänsten. Detta visar att vårt långsiktiga 
säkerhetsarbete ger resultat och är värdefullt. 

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 planer för kommande investeringar 
arbetats fram. Dessa innefattar bl.a. utbyte av uttjänta 
nätverkskomponenter och vidgande av nätverket till 

Vita villan. Vidare har en övergripande IT-policy 
tagits fram. 

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

 

Personalutskott 

Personalutskottet (PU) har haft två protokollförda 
möten under året rörande löner, arbetskläder, box-
förmån 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. 

 

  ”Hästens välbefinnande går alltid  
   före ditt eget.”  Okänd 
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Utmärkt förening-certifiering 

Botkyrka kommun erbjuder certifiering enligt Ut-
märkt förening tillsammans med ABF, Studieförbun-
det Vuxenskolan och SISU – Idrottsutbildarna. 

På Botkyrka kommuns hemsida omnämndes BRS 
enlig följande: 

Utmärkt förening är en kombinerad utbildning och certifi-
ering 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: 

Botkyrka Ridsällskap 

Tullinge Triangelpojkar Hockey Club 

Tullinge GymMix 

En certifierad förening får ett intyg och en symbol 
som kan användas i marknadsföring. BRS har blivit 

certifierad för steg ett, två och tre av Botkyrka kom-
mun och SISU och arbetar nu vidare med certifiering 
enligt det fjärde och sista steget. 

Hjärtstartare 
I samband med steg tre fick vi ett bidrag från Kultur- 
och fritidsnämnden på 10 000 kronor. Detta bidrag 
har vi, med tillägg av egna medel, använt till inköp av 
en hjärtstartare. Denna finns placerad på stallkontoret 
och tydliga skyltar runt om på anläggningen hänvisar 
dit. 

 

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, inte minst 
tävlingsinformation. Här finns också mer allmän och 
historisk information om föreningen och verksam-
heten. Nytt för 2012 är att vi har börjat skanna in och 
publicera ett urval äldre verksamhetsberättelser. 
Detta arbete kommer att fortsätta. 

Utöver hemsidan utgör sociala medier som Facebook 
en viktig informationskanal 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. 

Det är viktigt att en förening har en skriftlig historia 
att kunna gå tillbaka till. Arbetet med att teckna ner 
fattade beslut och riktlinjer i s.k. policyer fortsätter. 
Avsikten är bl.a. att göra det enklare att finna inform-

ationen för såväl alla intressenter som kommande 
styrelser. Under året har nya policyer omkring IT, 
hantering av personuppgifter, nyttjande av tävlings-
vallen, samt rapportering av våra evenemang till 
kommunens evenemangsdatabas tagits fram. Dess-
utom har ett antal befintliga policyer uppdaterats. 

 

 
Vår facebook-sida 
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Kommunens planer 

Kommunfullmäktige beslöt den 14 juni 2012 att anta 
detaljplan för del av familjeparken Hågelby och god-
kände samtidigt exploateringsavtal m.m. för genom-
förande av detaljplanen. 

BRS har i juli överklagat såväl detaljplanen som ex-
ploateringsavtalet och övriga i ärendet förekom-
mande avtal. Motiv för våra yrkanden är avtalens 
skadeverkningar på vår verksamhet och på områdets 
natur- och kulturvärden samt det sätt på vilket kom-
munen bedrivit plan- och beslutsprocessen. Styrelsen 

noterar t.ex. med förvåning att kommunen och famil-
jeparkens kommersiella intressenter ”gemensamt gör 
bedömningen att familjeparken och ridverksamheten 
långsiktigt kan samexistera” utan att man förankrat 
detta med BRS. 

 

 

 

 

  

 
En god djurhållning kräver rejäla ytor. Här betar hästarna på Sjöängen som sedan 2011 ingår i vårt arrendeavtal. 

Kontaktuppgifter 

Adress 
Botkyrka Ridsällskap 
Skrefsta Gård 
147 43 Tumba 

E-post 
info@brs.nu 
 

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

Hemsida 
www.brs.nu 

Bankgiro (OCR) 
5318-7415 

PlusGiro 
69 83 45-6 

Organisationsnummer 
812800-1024 

”Hästar gör ett landskap vackert.”
Alice Walker
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Undertecknande 

Verksamhetsberättelsen undertecknas i Skrefsta i februari 2012 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Sonny Hellberg Christer Lindberg 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Mats Andersson Mischa Johansson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Kerstin Karlsson Werner Röhrl 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
............................................................................................ ............................................................................................ 
Sandra Lenngren (tidigare Jirwik)  Madeleine Berner 
Suppleant för Britt-Marie Blohmé BRUS-representant 
 
 

”Vi har nästan glömt hur märkvärdigt det är 
att ett så stort, starkt och intelligent djur som 
en häst tillåter ett annat, mycket svagare djur, 
att sitta på dess rygg.”                Peter Gray 
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Styrelsen 2012  
 

                                Ordförande           Vice Ordförande            Sekreterare                    Kassör 

                   
                            Madeleine Berner            Elin Lyngå         Amanda Emanuelsson    Alexandra Jensen 
 
                                     Ledamot                   Ledamot                     Ledamot                   Suppleant 

                   
                                 Frida Vahter        Rebecka Björkendal       Sara Vidzém               Tim Persson 
                
                                                                                                                                          Fritidsgårdens 
                                  Suppleant                 Adjungerad               Adjungerad                     Representant         

                 
                             Tuva Mårtensson         Alice Alinder          Edwina Sävmarker      Elin Andersson 
 
                                 Stora Styrelsens 
                                         Representant 

                               
                              Frida Andersson 
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